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LJTJBLJANSKI

LEPOSLOVEN IN ZNANSTVEN LIST.

-^^g^^^

IZDAJATEIiJI IN ZALOZNIKI

:

J. KERSNIK, FR.LEVEC IN JOS. STRITAIL

ODGOVORNI UKEDNIK:

FRAK LEYEC.

-*-^^-<^^p V. LETO. |^^=>-«

1885.

v LJUBLJANI.
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Imenik
dozdanjih gg, sotrudnikov „Ljubljanskega Zvona'

1. Apih J o s., profesor na deželni véliki realki v Novem Jiinu.

2. Belec Ivan, župnik v Beli Peci.

3. B e r b u Ivan, c. kr. vélike reálke profesor v Gorici.

4. Bezenšek Anton, v Plovdivu.

5. B o g o m i 1 ,
právnik na Dunaji.

6. Brencé M., urednik „Ljubljanskega Lista" v Ljabljani.

7. Brezovnik Anton, uitelj v Vojniku.

8. B r i c Šimon, notárski kandidát v Tolminu.
9. Dr. Celestín F r. J., kr. gimn. profesor in vseailiški docent v Zagrebu.

10. Cimperman Josip, pisatelj v Ljnbljani.

11. Cvetni L., c. kr. poštni uradnik na Dunaji.

12. Déko Ivan, advokaturski koncipijent v Mariboru.

13. Dr. D e t e 1 a F r., c. kr. gimn. profesor v Dunajskem Novem Mestu.

14. Dr. Dol en e c Hinko, c. kr. dež. sodn. adjunkt in deželni poslanec v Ljabljani.

15. Dolenec Rihard, ravnatelj deželni vinárski soli na Slapu.

16. Erjavec F r., c. kr. vélike reálke profesor v Gorici.

17. Eržén Viktor f, pisatelj v Ljubljani.

18. Fajgelj Danilo, uitelj v Tolminu.
19. Fekonja Andrej, kaplán pri sv. Pavlu v Savinjski dolini.

20. F ranke Ivan, c. kr. gimn. profesor v Kranji.

21. Funtek Anton, uitelj v Št. Vidu na Dolenjskem.
22. Gašperši Branislav, bogoslovec v Gorici

.

23. Gestrin Fr., právnik na Dunaji.

24. Dr. G 1 a s e r Karí, c. kr. gimn. profesor v Trstu.

25. Gorázd.
26. Gregori Šimon, vikár na Gradišôi.

27. G u 1 1 m a n Emil, c. kr. finanne prokuratúre adjunkt v Ljubljani.

28. Hauptmann F r., c. kr. profesor na uiteljiši v Gradci.

29 Hlávka F r an t, pisatelj v Ljubljani.

30. Hribar Ivan, glavni zastopnik banke „Slavije" in mestni odborník v Ljubljani.

31. Hub ad F r., c. kr. gimn. profesor v Gradci.
32. Hudovernik Aleksander, notárski koncipijent v Kranji.

33. Dr. Ipavec Benjamín, zdravnik v Gradci.
34. Jar c Val., naduitelj pri Sv. Juriji pri Celji.

35. Jelovšek Ernestina, v Ljubljani.

36. Jenko Ivan, c. kr. gimn. profesor v Gorici.

37. J e r é b Gregor, c. kr. brzojavni uradnik v Trstu.
38. Jese k o Janez, c. kr. gimn. profesor v Trstu.

39. Juri Josip f, pisatelj v Ljubljani.

40. Kalan Janko, c. k. davní kontrolór v Vélikih Lašah.
41. Karí i n Martin, c. kr. gimn. profesor v Kranji.

42 Kermavner Valentín, c. kr. gimn. profesor v Ljubljani.

43. K e r 8 n i k Janko, c. k. notár, grašák in deželni poslanec na Brdu.
44. Dr Klemení Ignacij, vseuiliški docent v Gradci.
45. Koblar Anton, kaplán v Mengiší.
46. K o d e r Anton, c. kr. poštni uradnik v Innsbrucku.
47. Dr. K o s F r a n , c. kr. prof. na uiteljiši v Gorici.

48. Kostanjevec Josip, uitelj v Trnovem.
49. Kragelj Andrej, c. kr. gimn. prof. v Koevjí.
50. Krížnik Gašpar, trgovec v Motniku.
51. K r ž i š n i k Josip, modroslovec na Dunaji.
52. K u r a 1 1 F r a n

,
právnik na Dunaji.

53. Lah Evgen, tajnik „Matici Slovenskí" v Ljubljani.
54. Lapajne Ivan, ravnatelj mešanski soli in c. kr.okr. šolski nadzornik v Krškem.
65. L a z ar M i h a e 1 , c. kr. gimn. profesor v Kranji.
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56. Leban I g n., gimnazijalec v tíorici.

57. L e t n a r L o v r o, uitelj v Dobu.

58. L e v e c F r., c. kr. realni profesor v Ljubljani.

59. Levstik Fran, skriptor v c. kr. licejski knjižnici v Ljubljani.

60. Lj ude vit.

61. Majaron Danijel, právnik na Dunaji.

62. M a r k i M., modroslovec na Dunaji.

6.3. Martelanec D., v Barkovljah pri Trstu.

64. Dr. M e n c i n g e r J a n e z ,
advokát v Krškem.

65. Dr. M u k o M., prof. kandidát na Dunaji.

66. N e m ani Davorin, c. kr. gimn. direktor v Serajevu.

67. N i k d o v Gorici.

68. Obreza Anton, tapetnik v Ljubljani.

69. P a g 1 i a r u z z i - K i 1 a n J o s i p, f c. kr. poštár in posestnik v Koboridu.

70. Pesjakova Lujiza, pisateljica v Ljubljani.

71. P i n t a r F r., uitelj v Stopercah pri Rogatci.

72. P i n t a J o s i p ; uitelj v Koprivnici.

73. Pintar Luka, gimn. prof v Ljubljani;

74. P i r e c A. A., právnik na Dunaji.

75. Plavíca v Ljubljani.

76. P 1 e t e r š n i k M a k s , c. k gimn. profesor v Ljubljani.

77. P o dg o mi k F r., pisatelj na Dunaji.

78. Podgornikova L uila v Gorici.

79. Podgoršek Josip, kr. vélike reálke profesor v Rakovci.

80. Podkrajšek H, uitelj v Borovnici.

81. Poganik Ivan, právnik v Ljubljani.

82. Poljak Josip, právnik v Ljubljani.

83. P o z n i k R a d i v o j , c. kr. inženir v Dunajskem Novom Mestu.

84. Poženel Anton, c. kr. raunski oficijal pri višjem sodiši v Gradci.

85. Rahne Janko, notárski kandidát na Brdu.

86. Remec F r. f, c. kr. brzojavni uradnik v Ljubljani.

87. Resman Ivan, južne železnice uradnik v Korminu.
88. Rutar Šimon, c. kr. gimn profesor v Spletú.

89. Senekovi Andrej, c. kr. gimn. direktor in šolski nadzoraik v Novem Mestu.

90. Dr. Sernec Janko, advokát v Mariboru.

91. Dr. Simoni F r., c. kr. ammanaensis v vseuiliški knjižnici na Dunaji.

92. Solnce Ivan, duhovnik v Novem Ulrau v Severni Ameriki.

93. Staré Josip, kr. véliko reálke profesor v Zagrebu.
94. Stegnar Feliks, c. kr. uitelj in deželni poslanec v Ljubljani.

95. Stritar Josip, c. kr gimn profesor na Dunaji.

96. S v e t i F r , modroslovec na Dunaji.

97. Svoj mir.
98. D r. Š t r e k e 1 j Karí, na Dunaji.

99. Šubic Ivan, gimn. profesor v Ljubljani.

100. Šubic Jurij, slikar v Parizu.

101. uklje F r., c. kr. gimn. prof in dež. poslanec na Dunaji.
102. Šuman Josip, c kr. gimn direktor v Ljubljani.

103. Šum i Fian, urednik zborníku „Archiv fiir Heimatknndc" v Ljubljani.

104. D r. Tavar Ivan, advokát in mcstni odborník v Ljubljani.

105 Tinea.
106. Tomši Fran, inženir v Lvovu
107. Tonejec Matej, Samostal f, mešanski uitelj na Dunaji.
108. To r kar Matija, župnik v Košani.
109. Trdina Janez, kr upokojení gimn. profesor v Novcra Mestu.
110. Trinko J., bogoslovec v laškem Vidmu.
111. Trtnik Ivan, gimn. profesor v Ljubljani.

112. Tuma Henrik, právnik na Dunaji.
113. Dr. T u r n e r Pavel, na Dunaji.
114. U km ar Anton, c. kr. pomorstveni adjunkt v Pulji.

115. U 1 r i c h V o j t e h f, modroslovec v Kranji.



m.

116. Valenta Vojteh, mestne blagajnice kontrolór v Ljubljani.

117. Vesel Josip, asistent na c. kr. véliki realki v Ljubljani.

118. Vodušek Matej, c. kr. gimn. profesor v Ljubljani.

119. Dr. Vošnjak Josip, primarij in deželni poslanec v Ljubljani.

120. Vrhovec Ivan, prof. na c. kr. vél. realki v Ljubljani.

121. Vrhovnik Ivan, kaplán v Dobu.
122. W i e s t h a 1 e r F r a n , c. kr. gimn. direktor v Kranji.

123 Dr. Za r nik Valentin, advokát in mestni odborník v Ljubljani.

124. Dr. Zb a š n i k F r., c. kr. koncipist pri okr. glavaretvu v Postojini.

125. Z o r n J., uitelj pri Sv. Križi.

126. Z o r e c F r., kaplán na Savi.

127. Župan Toma, c. kr. gimn. prof., konzistorijalni svetovalec in ravnatelj

knezoškofijskemu závodu „CoUegium Aloysianum" v Ljubljani.

128. Ž a k e 1 j F r i d e r i k , c. kr. gimn. profesor v Ljubljani.

129. Železnikar Ivan, urednik „Slov. Národu^ v Ljubljani.

130. Žlogar Anton, kaplán pri mestni fari sv. Jakoba v Ljubljani.

131. Ž n i d a r š i ô J a k o b , c. k r. gimn. profesor v Serajevu.

132. Ž IX m e r Andrej, mestni uitelj in c. kr. okrajni šolski nadzornik v Ljubljani.

133. Žvab Lovro, uitelj jezikov v Trstu.

KÁZALO.
L Pesmi.

Domoželjnost. Ljiidevit 348.

Drobné pesmi. 1— 14. Svojmir 36, 417, 577, 715.

Dva biserja. Nikdo 673.

Glad. 1-3. Jos.Krziénik 598.

Gozdno svetiše. Anton Funtek 513.

Kje si, miru obljubljena dežela? Jos. Stritar 194.

Lepi trenutki. Tinea 274.

Mi vstajamo! Gorázd 1.

Oséhlo cvetje. Soneti. I.

—

XXIV. Jos. Cimperman. 161., 211., 257., 361.,

484., 513., 614., 674., 737.

Pesmi. 1— G. Jos. Krzišnik 483.

Pesmi beneškega Slovenca. 1— 2. Ivan Trinko 91.

Podoba tvoja. Tinea 589.

Po zimi. I

—

II. Anton Funtek 91.

Predpust. I— III. -I— 275.

Rod za rodom. Jos. Stritar 129.

Rondel. Jos. Krzišnik 129.

RóŽica. F. G. P. 533.

Sonet. Svojmir 645.

Spomin. Svojmir 451.

Spomin in želja. Plavica 386.

Tebi! Bavicu 274.



IV.

Tvoj nasmeh. Jos. Kostanjevec 618.

Tvoje oi. Svojmir 651.

Uzori. Šimon Gregoräc 5.
V grobu. Svqjmir 257.

V noci duhóv. Savo Zoran 679.

Žaloba. Jos. Krzisnik 210.

II. Balade, romance, legende in povesti.

Balada o potresu. Juan de Granada 193.

aša nesmrtnosti. Gorázd 385,

Kralj Matjaž. Gorázd . . . . 321.

Pastir in vila. Jos. Krzisnik 30.

Pisarjev sin. Jos. Stritar 449.

Sava. Jos. Krzisnik 641.

Solus. Gorázd 705.

Utopljeni zvon. Anton Funtek 159.

Zadnja veerja. Gorázd 55.

Zlatar. Anton Funtek 361.

III. Pripovedni spisi.

Agitátor. Roman. Janko Kersnik. 37., 107., 175., 231., 292., 368., 424.,

495., 561., 614., 680., 745.

Anica. Alfonz Pirec 670.

Bájke in povesti o Gorjancih. Janez Trdina.

22. Pod hruško. 12., 81., 139., 206., 270., 336., 396., 4G0.,

522.

23. Gospod Védež 590.

24. Doktor Prežir 652.

25. Gospodina Cízara 716.

„Jour-fixe". Alfonz Pirec 98.

Odlomki iz loveške tragikomedije. Dr. Jos. Vohijak.

1. Pepita 534.

2. Petega septembra bo poilo 646.

3. Usodni dan 708.

Podgorka. M. Tonejec-Samostal f 729.

Pravo junaštvo. Podoba iz kmetskega življenja. Jos. Stritar. . . 20.

Velikí gróf. Zgodcvinski román. Dr. Fr. Ddela. 2., 66., 130., 195., 258.

322., 387., 452., 514., 578.

lY. Znanstveni, zabavni in -akoviti spisi.

Blag rojak. —n 624., 765.

Glasbena vzgoja v Slovencih. Lticila Podyoryíikova, 276., 342., 401., 465.



T.

ehovin 701., 766.

Kako so naše oete v vojake je mali. loan Vrhovec 738.

Latinsko-nemške šole v Slovencih. Andrej Fekonja 733.

Nekoliko rtic o krvi naši. Ivan Subic 27., 86.

Pagliaruzzi-Krilan Jozef f. Dr. K. Štrekelj 228., 247.

Pisma iz Zagreba, Jos. Staré.

IX. Zagreb 15.

X. Petdesetletnica. . 144.

XI. Strossmajerjeva galerija slik. 527.

XII. Stolná cerkev . 725.

Pogovori. I -VII. Jos. Stritar. 150., 220., 283., 362., 413., 476., 548.

Reka-Timavus. Šimon Rutar 211.

Rudež Karí f. Fr. Levec 121.

Slávni Slovenci:

I. Dr. Jakob Župan. O stoletnici njegovega rojstva. Fr.

Wiesthaler. . . . 31., 92., 161., 217., 280., 349.

II. Peter Pavel Glavar. Ivan Vrhovec. 352., 405., 469., 541

,

599., 660.

Slikar Janez Šubic 55., 317., 764.

Slikar Janez Wolf f 54.

Slikar Josip Petkovšek. J. S 247.

Slikar Jurij Šubic 188., 317., 638., 764,

Slikar Vacslav Brožik. Jos. Vesel 252.

Slovenci v književni vzajeranosti s Hrvati. Beseda o petdesetletnici

preporoda književnosti jugoslavjanske. Andrej Fekonja. 555., 608.

Stolni dekan Jurij Vole f 314.

Umetniške starine po Gorenjsketn. Ivan Franké.

I. Kórenska dolina 47.

II. Bohinjska dolina in Bied 626.

Uplemenitev Teharanov in njihova pleraenšina. Andrej Fekmija. 104.

Velegrad. Jos. Apih 484.

Viktor Hugo. Fr. Sveti 675.

Vinska modrost. II. poglavje. Uganke. Janez Trdina 85.

Vodníkovi pesnii „Premaga" in „Mirov god". Fr. Levec. . 418., 508.

Vodníkov nápis iz I. 1814. Fr. Levec 508.

Vodníkov ,,Vršac", potlej pa se nekaj. Slávnostní govor magistra

Sulfurija Udrihovia. Dr. Sivor 165.

Y. Domáce stvari.
Cerkvena književnost slovenská 1. 1885. . . 383., 636., 699., 761.

„Curiosita Triestine". L, Žvab , , , 610., 690,



VI.

„Die Kärntner Slovenen", L. Haderlap .573.
„Die (isti. Alpenländer im Investiturstreite". Šimon Rutar. . . . 191.

Družba sv. Mohorja 7 60.

Elzejev „Trubar Primus und die Reformation in Kraiti". . . . 445.

Glasbena Matica. F. Valenta. . . . ,
250.

Imenitna knjiga. (Šumijev arhiv in listinjak.) 187.

Krátke opazke 1—5 . . . .511., 574., 638.

Letná porot-ila naših srednjih Jol. Fr. Levec 636.

Matica Slovenska. , 186., 317.

Mikloši odlikovan. . . . . . . . . . . . . .573.
Narodni dom 509., 767.

Nove knjige slovenské. 51., 120., 185., 244., 312., 441., 506., 573., 636.,

698, 760.

Nove muzikalije. D. Fajgelj.

1. Lebanovi „Pobožni vzdihi" . . 307.

2. Nedvedova druga maša 309., 754.

3. Nedvedoyo „Darilo". . 309.

4. Nedvedovo „Slovo" 309.

5. Foersterjevih „Osem nápevov za moške glasové". . 309.

6. Volariev „Pozdrav iz daljave" 310.

7. Ipavev zbor „Mi vstajamo" 311.

8. Carlijeva „Sveta maša" za mešan zbor. . . . 622.

9. Hladnikovih „Cvetero antiphon v slavo Mariji pre-

isti Devici in Ave Maria." 623.

10. Hladnikova „Missa pro defunctis" 689.

11. Ipavevi „Muzikálni listi za glasovir" 752.

12. Ipaveve „Spominice" ........ 752.

13. Foersterjev „Njega ni !" 753.

14. Zbirka slovenskih nápevov . 753.

15. Volariev „V domaem krogu" 754.

16. Poroilo o „Glasbeni Matici" 754.

17. Fajgljeve „Predigre" 754.

18. Mládnikov „Te Deum" 755.

Odgovor na Štrekeljevo kritiko moje slovnice. J. Siiman. 429., 501., 567,

Pisateljsko podporno društvo 247., 317,, 700,, 762.

Pogled na cerkveno književnost slovensko 1. 1884. 57., 123., 248., 312,, 389.

Preširen v Rusih. r. V. Jmjií 574.

Radiev „Fiihrer durch Krain und die Landeshauptstadt Laibach". 445.

Ražne novice 247, 318,

„ Slavo-deutsches uud SiavQ-itaUeqisches". S. Uutar, , , . , 19Q,



vn.

Slike v deželnem muzeji „íludolfinum" 317.,

Slike Šubica Jurija za novi deželni muzej 638.,

„Slovenija" na Dunaji

Slovenska književnost:

1. Bezlajev „Pouk o rtežih"

2. Brezovnikov „Šaljivi Slovenec"

3. Celestinova „Aritmetika za uiteljiša".

4. Devojan, „Mladini"

5. Flisovi „Stavbinski slogi"

6. Glaserjeva „Indijska Talija"

7. Gregorieve „Poezije"

8. Hrovatova „Kranjska mesta"

9. Hrovatovo „Novomeško okrajno glavarstvo".

10. Jurievi zbrani spisi. . . . 186., 24.5., 312.,

11. Kermavnerjeva „Latinská slovnica". Z. ...
12. Koblar Vrhovnikova Zgodovina fara Ijubljanske škofije.

II. zvezek

13. Knjige Matice Slovenské za 1. 1884

14. Krištofa Smida spisi

15. Lapajnetova „Politina in kultúrna zgodovina šta-

jerskih Slovencev". S. Ridar 51.,

16. „Ljudska knjižnica". 120., 244., 312., 442., 508.,

17. Národná bibliotéka 442., 4 13.,

18. Malavašiev „Oe naš!"

19. Pajkov „Leopold Volkmer",

20. Predikov ,,Imenik". .

21. Slomškovi zbrani spisi

22. Slovenska Talija

23. Šamanova „Slovenska slovnica za srednje šole"

D. K. Štrekelj. . .

24. Tisocdetnica Metodova.

25. Turgeneva „Senilia*.

26. Wiesthalerjeve vadbe za prvi gimn.^razred. Z.

27. Zakrajškova „Lira in cvetje"

28. Zupanicevo „Duhovno pastirstvo".

29. Žumer-Razingerjevo „Prvo berilo in slovnica''

Slovenskí asopisi 1. 1885. Fr. Levec

Trstenjakov „Weriand de Graz". Šimon Ridar.

Sumijev „Archiv fur Heimatkunde".

Viktor Smole f

638.

317.

700.

699.

54.

444.

508.

694.

761.

51.

508.

698.

636.

692.

507.

52.

442.

F . Wiesthalc)

115., l&l., 236., 298

434.

636,

636.

444.

758.

186.

441.

443.

373.

506.

443.

693.

125.

699.

755.

031.

45.

187.

246.



"m.

Wolfov slovar '
. . . . 638.

Za „Narodno šolo" ' 247.

YI. Ražne stvari.

„Archív fiir slavische Philologie" 59., 445., 701.

eška književnost. Dr. K. Strekelj 61.

Hrvaska književnost. Jos. Staré 125., 445,, 702., 766.

Matica Hrvatska. Jos. Staré 60.

Novi grobovi (Markevi, Uvarov.) 127., 318.

Munkacsijeva podoba „Kristus na Križi". Jos. Vesel 43.

Petdesetletnica pesmi „Hej, Slovani"! TJr. Karí Strekelj. ... 49.

Poziv na narobo Vanikove biografije . 767.

,,Sláva preporoditeljem!" 701.

Slovenski glasuik. 51., 120., 185., 244., 312., 380., 441., 506., 573.,

636,, 698., 760.

Srbska književnost 254., 319.

Šah. QdoyaX Janko Kalan. 63., 128., 192., 256., 320., 384., 448., 512.,

576., 640., 704., 768.

„Verein der Slavisten" ^39^

„Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain" 5io.

Vymazalova slovenská slovnica 125.

Popravki 127., 191., 255, 447., 703.

YIL Priloga.
„Mi vstajamo!" Besede Gorázdove, za moški zbor uglasbil in „Slo-

venskému pevskemu društvu v Ptuji" posvetil Dr. B. fyavec. (II. zvezek.)

Na pi atnicah:

Bonaíeve platnice. (X., XI. zv.) — Listnica (í., IIL, IV., VIL, VIII.,

IX., XI., XII. zv.) — Matiin poziv slovenskim pisateljem. (IV, zv.)

Navodílo o pravilnem igranji šaha za zaetnike. Janko Kalan. (Na závitku
I—XI. zvezka.) — Raun o dohodkih in stroških za Juriev spomenik.
(II. zv.) — Vabilo iia>iiarobo. (I., XII. zv.) - Vabilo na narobo „Ljudske
knjižnice". (III., IV. zv.) — Vabilo na narobo Jurievih zbranih spisov.
(V., VI., VIII., IX., X., XI. zv.)
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Leto V

Leposloveii in znanstveii lis

Y LjulDljani, 1. januvarija 1885. Stev. 1.

Mi vstajamo!

pi vstajamo ! In v a s je strah ?

' Pokáj takó hrumíte !

Slovana se bojíte ?

Teží vam dušo huda vest,

In vost vam stiska jezno pest ?

Bojíto se — osvete

Od mnóžice neštéte ?

Mi vstajamo ! Tepéi, svet

!

Mi vstajamo gotóvo

V življenje svetlo, novo.

Ni ve ní drag nam spanja mrak,

Na dólo vódi nas korák

;

No témna je za nami,

Svobôde svit nas drami.

Mi vstajamo ; budí nas lu.

Oj, dolgo pa smo spali,

Vi spéíe nas — teptáli.

Pa diisi ste teptáli nas,

Še niste pokonáli nas:

Zatrli niste spéih.

Ne boste nas bedéih

!

Mi vstajamo — poslédnji pa
Med brati vsega sveta,

Najnilajša bojna éta.

Pa däsi smo pozní, mladí,

Káj nns to žali, kaj bolí

!

Rod stari bira, gine,

Bodofinost je — mladine.

Mi vstajamo, mi vstajamo I

Bojíte se osvete

Od mnóžice neštéte ? . .

Oj, srca mlada nam goré.

Po dnevi našem lírepené.

Osveta naj slovanská —
Ljnbezen bo kšanska

!

G o r á z d.



v é 1 i k i gróf.
Zgodovinski oinan.

Spísal Dr. Fr. Detela.

Uvod.

urni nemir se je bil polastil proti koncu srednjega veka elo-

veške družbe. Cerkvene, socijalne in državne razmere so raz-

ganjale staré svoje oblike in silile na predrugaenje : nepokli-

cane roke eških Husitov so se lotile verskih stvarij, katere so poklicani

faktorji brezvestno zanemarjali na svojo škodo; vedne vojske in pleme-

nitaška potratnost, ki se je izkušala z rastoim bogastvom mešanskim,

tirala je kmeta, edalje bolj obremenjenega, v boj za staro pravdo ; mala

vladárstva pa so ginila in se potápijala v vélikih državab, naslonjenih

na slovee dinastije, med katerimi se je v prvi vrsti vzdigala habs-

burská.

Sredi 15. stoletja je razdeljena last te rodovine še v tri dele: v

vojvodino avstrijsko, v vojvodino štajersko-koroško-kranjsko in v grofijo

tirolsko. Cast rimsko-nemskega cesarstva je bila prešla od eških kraljev

luksemburške rodovine zopet na habsburški rod. Toda ta ast, pravi

zgodovinar Eneja Silvij, bolj blestea nego mona, islala se je na tujem

mnogo više nego doma, kjer so se nemirni vazali za cesarja menili

samo tedaj, kadar so ga potrebovali, a dragó mu prodajali najmanjše

usluge. Celo na podedovanem posestvu so mu odrekali uporni podlož-

niki pokoršino ter vekrat svojo voljo izveli proti njegovi.

Poslednji Luksemburžan, cesar Sigismund, bil je ob jednem kraij

eški in ogerski. Obe deželi dali sta mu dokaj opravila. A dasi je

zvezan s papežera, ves kršanski svet v križevniških vojskah klical na

Husite, ni jih zmogel; na Ogerskem pa ga je predrznost nezadovoljnežev

vrgla celo v jeo. Oprostilo ga je posredovanje zvestega zaveznika, celj-

skega grófa Hermana, s igar rodovino se lioemo nekoliko seznaniti,

ker jo bodemo sreali v naši povesti.

Na górenji Savinji ležé razvaline rodovinskega gradú starih ple-

jniev, ki so si znali po svoji hrabrosti, spretnosti in srei pridobiti
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slavo in mo in povzdigniti se v grofe celjske, najmogoenejšo rodovino

spodnjega Štajerja. Kakor prejšnji cesarji njegove prednike, tako je

obdaril bogato Sigismund grófa Hermana. Podelil mu je posestev na

Ogerskem, tako, da je bil gróf prvi magnát te dežele, dal mu je hrvaško

Zagorje in imenoval ga za baa slavonskega ; napósled je vzel njegovo

her Barbaro za ženo. Po smrti Hermanovi pa je hvaležnost radodar-

nega cesarja povzdignila siná njegovega Friderika in Friderikovega siná

Urha v knežji stan (1. 1436). Habsburški vojvode, katerih vazali so

bili celjski grofje do tedaj
,

protivili so se ti naredbi; a zavrnil

jih je cesar, naj mimo ubogajo, drugae bi moral on upornost kazno-

vati kot kraenje cesarske pravice. In ko so Habsburžani po cesarjevi

smrti prijeli za me, da spravijo Celjane zopet v zavisnost, opravili niso

niesar: kajti poveljnik je bil grofovim vojšákom Jan Vitovec Gre-

benski, ki je ubožen vitez iz husitskega tábora stopil v grófovo

službo in tu s svojim pogumom in bojno izurjenostjo dospel do esti

in bogastva. Posestva pokneženih grófov pa so se razširjala po Sta-

jerskem, Koroškem, Kranjskem, Hrvaškem, Ogerskem in Avstrijskem, in

najslavnejše vladárske družine so stopale v sorodno zvezo z mogono
rodovino, tako razven luksemburške saksonska, bavarska, baden.ska,

poljska, bosanska, srbská in celo habsburská. Kajti celjska Barbara je

porodila Luksenburžanu jedino her Elizabeto ; s to pa se je poroil voj-

voda avstrijski Albreht, ki je podedoval po svojem tastu kraljevstvo

ogersko in eško in postal 1. 1438. pod imenom Albreht II. nemški cesar.

A krepkega vladarja je pokosila smrt že 27. októbra 1439. 1. in štiri mesece

po njegovi smrti je žena Elizabeta porodila siná, Vladislava Postuma

ali Posmrtnika, zakonitega dedia vojvodine avstrijske, ter krone eške
in ogerske. Toda zákon brez moí ne velja v burnih asih : niti Ogri

niti Cehi se niso držali oporoke kralja Albrehta, ampak prvi so si iz-

brali takoj poljskega Vladislava za kralja, poslednji pa so se dogovar-

jali, koga bi izbrali. Kraljica se je obrnila do váruha, habsburškega

Friderika, ki je bil vojvoda na Stajerskem, Koroškem in Kranj.skem,

naj bráni pravice njenega siná. A Friderik, katerega so bili istega leta

1440. knezi izborniki izvolili za nemškega cesarja kot Friderika IV.,

bil je miroljuben mož in varen, sila varen. Vzdignila pa sta se za

siroto Vladislava sorodnika njegova, celjska grófa, Friderik in zlasti Ureh,

sin njegov. Kajti Friderik, mož ošaben, strasten, silovit, imel je tedaj

že blizu osemdeset let in bil je sprt z vsera svetom. Vest mu je oi-

tala, da je iz pregrešne Ijubezni do nesrene Veronike Deseniške za-

davil svojo ženo
;
preganjal ga je spomin na Ijubljeno Veroniko, katero

mu je oa umoril v groznem srdu; tako je živel divje in odljudno najve

1*
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v Krškem grádu, prepustivší vlado ponosnemu in drzovitému Urhu, Ta

pa je udaril z vojsko na Ogersko^ zbral raztresene ete hrabrih tabo-

ritov, na elo jira postavil nepremagljivega Jana Jiskro in poplávil ž

njimi v imeni kralja Vladislava gorenjo Ogersko. Kljnbu vsem stražaijam

je dobil v pest ogersko krono sv. Štefana in jo posadil mája meseca v

Stolnem Belem Grádu na glavo svojemu netjaku, tri mesece starému

kralju Vladislavu. A sam na svojo mo omejen za delj aša ni bil kos

skupni vojski poljski in ogerski, niti bojnemu geniju svojega nasprot-

nika Janeza Hunjadyja, Sibinjanina Janka. Mir seje sklonil (1. 1441.) in

kraljica Elizabeta, katere bridkim izkušnjam je leto pozneje konec-sto-

rila smrt, morala se je loiti za vselej od Ijubega svojega siná. Le jedna

roka je krepko še držala zastavo kralja Vladislava, e.ška roka Jana Jiskre.

Ko pa je v bitvi pri Varni (1444. 1.) pádel kralj poljski in ogerski, pri-

znale so vse stránke Vladislava Posmrtnika za kralja ogerskega in tému

priznanju se je pridružila skoro h kráti tudi dežela eška; a za nedo-

raslosti vláda zánj tu Jurij Podjebrad, ondu Janez Hunjady. Krepkima

glavarjema stojé pa mogoni protivniki nasproti, ki silijo na to, da se

kralj Ladislav izpustí iz váruštva in sam žezlo vzame v roko. Taká

želja se vname tudi v vojvodini avstrijski, najve v srci onih, katerim

ne ugaja varno gospodarstvo Vladislavovega váruha, cesarja Friderika,

in ki se zanašajo na vejo darežljivost mladega kralja. Ta želja dobí

kmalu glasen izraz vzahtevanji in podjetni možje se trudijo tému zalitevanju

pridobiti veljavo. Glava jim je barón Ureh Eizinger, mož prebrisan, zgovo-

ren in — zarad esar mu je várub Friderik najbolj zopern — ez mero gra-

bežljiv. Z Bavarskega prišedši je dobil po svoji spretnosti za cesarja Al-

brehta II., oeta Vladislavu Posmrtniku vodstvo, avstrijskih financ v roke,

vír velikému bogastvu. Ko pa je varni Friderik kot váruh zahteval raunov,

zael ga je sovražiti mož, razžaljen zarad nezaupnosti. Maševanja željen

si je znal pridobiti mono stranko in práv mu je prišlo žalostno stanje voj-

vodine, katero so inostranski in domai roparji pustošili, in sitnosti, katere

je napravljal cesarju njegov nepokojní in bojaželjni brat. Vsega tega je cesar

kriv, dokazoval je Eizinger, in da se prepréi poguba, treba ga prisiliti, da

izpustí várovanca. Tako so se zbirali oblaki nad glavo cesarja Fride-

rika, ko se je napotil (1. 1451.) na Laško, kamor mu je prišla naproti ne-

vesta njegova, Lenoia Portugalska, in v Rim, kjer mu je pápež Nikolaj V,

dejal krono na glavo in obljubil mu svojo pomo proti vsem upornikom,

Ko pa je prišel mája meseca 1. 1452. cesar zopet v dežele svoje, odpove-

dali 80 mu bili že avstrijski stanovi z mestom Dunajem na elu po-

korsino in zvezali se v oprošenje Vladislava z grófi celjskirai. Ne da

bi brž zgrabil še nezdružene nasprotnike, zapri se je cesar v svojo
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mono in zvesto trdnjavo, Dunajsko Novo Mesto, písmeno opomínal je

h pokoršiní in zanašal se na vspeh papeževega ukaza, vsled katerega

je prokletje žugalo vsakemu uporniku, kí bi se v štíridesetih dneh ne

podvrgel cesarju.

I.

V Celji so julíja meseca I. 1452. v svoji svetovalnici na glavnem

tgu pri zeleni mizí sedeli mestni odborníki. Preprianí, da na njili ra-

menih sloní blaginja in gorjé vsega mesta, držali so se resno in važno

in ugibali, kako se ima vzprejeti milostiví gospod gróf Ureh, ki je z

vojsko svojo na potu iz Hrvaškega proti Dunaju.

Vstal pa je Fabijan Roži in dejal : „Slávna gospôda, ako hoemo
vredno poestiti svojega kneza, pojdejo mu naproti vsi cehi in vsa

društva s svojimi banderi, peljejo ga po pozdravu v mesto, spremijo

njegove vojake do taboríša, kjer se ž njimi vred nápoje na mestne

troške."

To je bil predlog praktien in lojalen kakor njegov oa, pred-

stojnik krmarskega ceha in gostilníar pri „Crnem volu".

A oglasil se je Jozef Hren, po pravici mené, da vojaki ne bodo le

žejni ampak tudi laní, in vsakemu pol hleba bi se spodobílo.

Kake vrste obrtnik je bil gospod Hren, ni treba praviti.

Tako so izražali veljaki svoje názore in, kakor je bila tedaj šega,

malo govorili, a veliko povedali. Toda ogla.šala .se je žalibog že tudi

opozieija, in Nikola Mavroli, ki ni bil ní krmár, ní mesar, ne pek,

ampak naelnik krojaev, mož svojeglav in prepirljiv, kakor sploli kro-

jai tiste dobe, ta je izpodbijal vse jednako prodloge kot neizvedljive,

in z ozirom na to, da se v mestni blagajnici ne nahaja toliko denarja,

kolikor bi bilo želetí, sodil je, da bi vzprejera po vsem odborní.štvu in

po deputaeíjah raznili eehov zadostíl ez in ez. T)a, ko je drugi od-

borník predlagal dvaj.set belo obleenih deklíe, odbil mu jíh je polovico

radikálni Mavroh.

Toda v zboru je sedel tudi zdravnik celj.skih bolnikov, doktor

Hajdinger; ta ni bil niti volján, nití vajen samú poslušati. „loveško žív-

Ijenje," dejal je, „je trojno: elementárne ali telesno, siderino alí ži-

valsko duševno, in dijalino ali práv za práv du.ševno. Ti trije deli se

dadó razloevati v vsem, kar lovek pone; te tri dele bomo videli

tudi v predlogih slavnega zbora. Elementárni del je zadel izvrstno

predlog o vinu, kruhu in mésu; siderinemu princípu zadostilí bodemo
s svojo navzonostjo in prazninimí deklícami ; a najvišjega, najimenit-

nejšega principa, dijalinega, doteknil se ni še nikdo. Zdaj pa poslu-
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šajmo ! Nas gospod, princeps ac dominus, gróf Ureh, Bog ga žívi mnogo

let — gospod sodnik, upam, da nimate ni zoper to, da mu trikrát

gromovito zakliemo : živel
!

"

Ko se je ta domoljubni poziv izpolnil vestno in glasno, jel je

doktor Hajdinger na dolgo in široko pripovedovati, kako so tedaj, ko

je on bival še v Gradci, ondu slávili izvoljenje Friderika za nemškega

cesarja; koliko Ijudij se je pobilo pri Ijudski veselici, in kaka veli-

kánska igra se je predstavljala na trgu, kazaje vse imenitne dogodke

iz SV. pisina staré zaveze. Veljava grófa celjskega pa ne doseza le ce-

sarske, ampak tudi ono najvejih mož starih asov, ki so tavajo sicer

v temi krivoverstva z božjim pripušenjem dosegli vendar veliko slavo.

Iz tega naj bi sledilo, da se mora tudi na ast grofu Urhu, milostivému

oetu svojih podložnih, modrému svetovalcu svojih prijateljev in po-

gubnemu nasprotniku vsem sovražnikom, prirediti duhovita igra, ki v

podobali starega aša podaje misii novega sveta. „Vso igro sem jaz že

sestavil," dejal je, „in povem vam jo v glavnih potezah, ako vam je

Ijubo."

Odborniki sicer niso bili radovedni in marsikako znamenje nepo-

trpežljivosti je bilo pretrgalo že govor, toda doktor je bil tega vajen

in ni ga motilo. Predstavljala naj bi se poslednja sodba, sodnik naj

bi igral Boga Oeta, Hajdinger sam bi se z osebo Kristovo zadovoljil,

in druge važnejše uloge bi se razdelile med svetovalce. Angeli naj bi

stali pod zastavo grófa Urha, na šitih nosili celjske grbe in vodili

grófove zaveznike v nebesá ; budii pa bi se ruvali pod cesarsko zastavo

in cesarskimi znamenji in vláili cesarjeve privržence v pekel. Neverjetno

je skoro slišati, da ta genijalni predlog odbornikora ni ugajal ; a istina

je: komaj je bil stavljen, zavrgla ga je že veliká veina, ki ni hotela

niesa vedeti o dijalinem, niesa o siderinem življenji.

Mavrohova zmaga je bila popolná in doloevala so se dekleta za

slovesní vzprejem. Oziralo se je po pravici na here odborníkov ; med nje

pa se je vzprejela tudi hi uitelja na latinskí .soli, magistra Petacija, ki

je opravljal ob jednem službo mestnega tajnika in bil tako reko stalen

ud modrega .svetoválstva.

Sodnik bi bil sklenil .sejo, da ni Hajdingerja tako skrbel sláv-

nostní pozdrav. Bog vé, e bode govor velikému dnevi primeren ; kakor

gladko tudi sodniku tee jezik, dejal je in dal po stráni vedeti, da bi

bil on dober mestu postrei s ju-i právnim govorom.

„Govor mora biti latinskí in to se vé da v stihih," dejal je Mavroh.

„In gospod Mavroh mu bode kos, to se ve da !" odgovoril je doktor

nekoliko razžaljen.
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„Kos ali ne kos," odvrnil je oni; „to je vprašanje, ki ne spadá

sem. Da pa to ni dolžnost moja, ampak nekoga dmzega, ki tu na

konci mize šedi, to ve gospod doktor ravno tako dobro, kakor jaz ali

pa gospod sodnik, Kajti magistru Petaciju in ne meni daje mesto njivo

in zelnik, óO mernikov rži, 30 pšenice, 50 otepov slame in po vrhu še

50 gld. na leto
;
pa zato, da uenost svojo mestu v prid obraa. Kajti

e nam otroke ui, saj mu nosijo ti po zimi po šest, po leti po tri kraj-

carje na mešec. Magister Petacius naj zloži govor, ki bo segel milosti-

vému gospodu do srca."

Ta misel se je zdela skoro vsem tako dobra, kakor bi jo bil však

sam izprožil. Vesel je sklenil sodnik posvetovanje in potrkal ob mizo

s palico, znamenjem svojega dostojanstva in tajná seja se je priela,

ko je prinesel mestni sluga velik vr vina in postavil sreberno kupo

pred sodnika.

„Na zdravje milostivega kneza in grófa Urha!" ree dostojni pred-

sednik in napije sosedu na desni. Kúpa je krožila krog modrih možákov

in poplakovala jezo in nejevoljo, kar je je bilo prouzroila vroa debata.

V domaem razgovoru so se razvedrili resni obrazi in družinski dogodki

so izpodrinili visoko politiko. Sodnik pa je pozval magistra Petacija

k sebi in ga vi)rašal — kajti latinski govor je bil zdaj zánj najvaž-

nejša re — koliko stihov si upa narediti v jednem dnevi.

„IJobrih," odgovoí magister, „vorsus palmares, kakor bi dejal

Ciceron, kacili petdeset, s pravilnimi zarezami in skromno rabo licen-

tiae poetieae et prosodiacae — .slabših pa mnogo vec."

„Prijatelj moj," dejal je sodnik, „vzemiva najboljših, kar si jih

Vaša uenost le izmisliti more; potem naj jih ne bode v božjem imeni

ve nego trideset : zadovoljen bom jaz in naš gospod, e ga kaj poznám,

še bolj."

;,Toda kakšne mere naj so poslužujem v pesmi?"

„Kakeršne hoete. To vse prepušam Va.šemu ukusu," bil je pri-

Ijudni odgovo.

Magister si vendar ni mogol kaj, da ne bi bil zael na drobno

razlagati viižnega razloka med daktili in troheji, ko prinese sluga sod-

niku pismo s podpisom Jana Vitovca.

Sodnik pregleda pisanje in elo se mu nagubani.

„Menda vendar ne bode Ogrov," izpregovorí in oddá list Petaciju,

da ga na glas prebere.

Zapisano pa je stalo, da morajo po veérnicah vsi mešanje, ki

so dolžni nositi orožje, pripravljeni biti pri mestnih vratih in ob rovih,

da branijo mesto.
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„Škoda lepe drašine," dejali so možje in ugibali, odkod bi se bilo

napadá bati. Sodnik pa je hitro storil dolžnost svojo in ko so se od-

borniki razhajali, koraila sta že po ulicah dva trobentáa in v imeni

grofovem oznanjevala mešanom povelje.

II.

Gospod Petacij pa je hitel domov in v glavi se mu je vse trio

samih šeštomerov. Hitro, hitro! priganjal je saraega sebe, da spravím

na papir, dokler ne ugasne pesniški ogenj. Petacius je bil vodja mestne

šole v Vodnih ulicah blizu vrat. Ker je bila šola razdeljena v tri oddelke,

podredjena sta mu bila dva pomonika. Abecedarji so vstopali v tretji

razred in važnega temelja vse uenosti, branja in pisanja, uil jih je Petaci-

jev pomonik, imenovan „kollaborator" ali „lokát". Po dovršenem tretjem

razredu so stopili uenci v drugi razred pod poveljstvo tako imenova-

nega „sukcentorja," Sukcentor je vadil tudi v petji vse uence, ki so

raorali však dan peti pri maši in pri drugili cerkvenih opravilih, in po-

magal „kantorju'' v farni cerkvi. Uenjake prvega razreda pa je uil

sam Peter Petacij, magister sedmerih svobodnih umetnostij. Uencev

je stanovalo mnogo v šolskem poslopji, ki so ali plaevali hrano ui-

telju in imenovali se „astantes", ali pa so na mestne stroške se uili in

nazivali se „mendicantes." Strogo nadzorstvo je držal nad živo mladino

sukcentor ; šiba je pogosto pela in kdor je v soli izpregovoril kako Slo-

vensko ali nemško besedo namesto zapovedane latinské, nositi je moral

„osla" toliko aša, dokler se kakov souenee ni jednako pregrešil.

Da je bil magister ue mož, kázala ni samo dolga brada, ki je

padala po rnera njegovem talarji; povedal bi bil tudi lehko doktor

Hajdinger in menihi, patri minoritje, ki so mnogo obevali z môžem,

Ime njegovo izpeljuje naš zgodovinar iz latinské besede „petax", eš,

ker je bil mož lakomen. A ker smo bas istega zgodovinarja zasaili,

ko je besedo „župan" tolmail iz „Hispanus"; dalje, ker ima „petax" kratek

„e", izvrstni latinec Petacij pa je, kakor bodemo kmalu videli, svoj „"
vedno dolgo meril, upali bi se našemu uenému viru ugovarjati. In e
utegnemo, dokázali bodemo iz sanskrita in staroslovenšine, da se za

Petacijem morebiti skriva kakov slovenskí „p e t ak". Toda to naj bode,

kakor hoe. Med mestnimi hišami, ki so bile najve pritline in z le-

senimi ograjami obdane, odlikoval se je prijetno jednonadstropni dom
magistra našega, z nápisom: „Schola latina". V šolska okna so

bile vdelane pravé šipe, kar je bilo kaj posebnega za tiste ase, ko je

Ijudem namesto steklenih ploš pri oknih še slúžila tanka roženína, me-
hurji, kóžice in druga prosojna' tvarina.
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„Heja! Mars v svetiši Minerve," vzklikne magister stopivší v

sobo, kjer je poleg starega kollaboratorja pri mizi sedel vojak v oklopu.

„Oh, oe, k slovesu prihajate," oglasi se veselo mlada deklica in

vzame magistru palico in kapo. Vojak pa je prijateljski stresel roko magi-

strU; ki je skrbno povpraševal, zakaj je tako oborožen. „Robur et aes

triplex circa pectus. Menda vendar ne idete že na cesarja?"

„Ne," odgovorí vojak, „na vojsko pôjde Vitovec sam z grófom.

Zdaj pa se odpravljamo proti Zalcu pozdravit nekaj gostov s Kranj-

skega, ki gredó cesarju na pomo."

„Bella, horrida bella !" vzdihoval je mož. „Quidquid delirant reges,

plectuntur Achivi. Hvala Bogu, da ne pôjdete proti Dunaju in da lo-

itev ne bode dolga."

„Na sreno vrnitev še jedno kupo!" napijal je kollaborator in sunil

s komolcem Petacija: „Gospod Vit nam je poslal tega vrlega malvazirja."

„Oj sladki dar Bakhov!" vzkliknil je ta zahvaljujé se darovalcu.

„Bakhov sicer ni," popravljal je Vit, „ampak kneginja nam ga je

dala in jaz sem mislil ž njim gospodino Kornelijo razveseliti. A ne

mara ga; svojeglava je".

„Kakor vse ženské," razlagal je Petacij in opiraje se na množico

citátov dokazoval, da je bil ta spol že za rimske republike hudomušen. Toda

„amantium ira amoris integratio est," sklenil je smeje se; „malo tednov

še in poroko bodemo praznovali. Potlej pa boste kakor beatns ille s svojo

ženko živeli na gradii. Koridon in Amarilis."

„Ha, ha, ha, magister Petacijus vedno pravo zadene. Torej pijmo

še jedenkrát na dobro sreo," oglasil se je zopet kollaborator.

„Kdaj pa zdaj pridete? Midva imava še svojo heraldicíno razpravo

dognati."

„Oh, oe,'' nasmehne se Kornelija, „to je gospod Vit gotovo danes

že dognal; vso uro mi je razlagal — akajte, o em že!"

„O emer smo zadnji že govorili," dejal je vitez prostosrno:

„zakaj so jednostavni grbi imenitnejši od sestavljenih, jednobojni od pi-

sanih; kaj pomeni zlato v heraldiki. kaj srebro; koliko opravi me, kopje,

kroglja in pušica proti plošastemu, luskinastemu in verižnemu oklopu."

„In platnenemu", seže Petacij v besedo; „to bi bili morali tudi

omeniti, kajti thoraces lintei so velicega pomena v stari zgodovini."

„Oh, Ijubi oe," dejala je Kornelija, „ali vaju ta re res zanima,

ali hoeta le mene dražiti? Glejte, veraj je bil pa ples v grádu na

ast dunajskim poslancem, in ne da bi bil gospod Vit o tem le besedice

rhnil in mi povedal, kako je bila opravljena kneginja, kakov lišp je

nosila gospa Hohenwartova, kakov gospodine soteške, lemberške."
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„Tega si jaz vsega no, zapomnim," dejal je oni. „Lepo je bilo

neizreeno, vse se je svetilo in blišalo in Vitovec je dejal, e bi mu
gróf dovolil, da bi pobral vse te nepotrebne dragocenosti, nabral bi zánje

vojakov, da bi ž njimi tri nemške cesarje gual na Turško.

"

V tem trenutji se zauje trobenta in pred hišo pridirja hlapec

Vitov in mu pripelje konja. Vitez je vstal in Kornelija mu podá elado

in železné rokavice.

„Ce pa padete v boji," ree za slovo Petacijus, „potem bodite

brez skrbi : jaz Vam naredim na grob nápis, kakeršnega bi se Simonides

ne sraraoval, da bo še pozni vnuk obstal pred njim in bral : Hic mo-

riens peperi comiti patriaeque triumphum, Petacio lacrimas nomina

magna milii. In vprašal bo ne mara, kdo je bil ta Petacijus."

Vitez zasede konja in odjaše. Spotoma pa se obrne na starega,

emernega hlapca Jarneja ter ga ošteje, zakaj ga ni poakal pri gra-

ških vratih, kakor mu je velel.

„Gospod,'' dejal je oni in pognal konja, da sta prišla vštric,

„kaj bom jaz tam akal, da naju bodo obirale babe, ki po vódo hodijo!

Ali me ni že hlapec nadkonjarja Rožekarja vpra.šal, kje ste ? La-

tinskí se uíte pri uitelji, sem dejal, in menite, da mi je verjel ? Za

mee sva prijela in ves krvav je bil, predno sem ga k téma prisilil.

Bog mi odpusti grehe, ki jih móram delati za Vas. Oj, gospod, ženskih in

igre in pijae se no more lovek nikoli dosti ogibati. Vi pa le vedno

silite v pregreho."

„Oj, ti liinavec !" zavrnil je vitez svojega mentorja, egar robatost

ga je npkoliko jezila, nekoliko kratkoasila
;

„ali ni deklo moja nevesta ?"

„Tem slabše!" jezil se je oni. „Nisem se zastonj bal, da bodete

izpodrinili kacega krojaa ali evljarja. Ampak jaz tak i grajski gospé

ne bom slúžil, nikdar! Reem pa: veselil sem se, da Vam bodem na

staré svoje dní pestoval otroke in uil jih samóstrel próžiti in pušice

nasajati. No, vidi se, da bodo zagrabili rajši za grablje in motiko. Za-

torej toliko že danes: kadar boste pisali pismo, dali boste tudi meni slovo."

„Doboš je, kadar lioeš, in e práv danes. Jaz te ne držim."

„Vem, da ne," tarna oni, „ker ste do konca zaslepljeni, in e se

Vas Bog ne usmili po mojih molitvah, nesrenega boste storili mene
in sebe, in jaz sem pri vsem tem popolnoma nedolžen. Zatorej le po

pameti, gospod milostivi, le po pameti!"

Med takimi dobrimi nauki sta došla tropo konjikov, ki se je po-

mikala proti Žalcu, in krepostni Jarnej se je loil od gospoda svojega.

Go.spodina Kornelija pa je gledala brezskrbno skozi okno, kako

80 se ulice oživljale. Mešanje vsakovrstno oboroženi so se zbiiali v
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grue, ogledovali in poskúšali svoje orožje, pomenkovali se in šalili.

Marsikateri pogled se je obrnil proti oknu, in marsikateremu mladeniu

je glavo povzdignila misel, da ga morebiti gleda svetlo oko plavolase

deklice. Domi.šljavi gospod Mavroh je zaupljivo namignil z omi in z

najljubeznivejšim svojim smehljanjem priklonil se tako vsiljivo, da je

deklica zbežala od okna. Petacijus pa je preganjal svojega Pegaza po

sobi goi in doli, zdaj sédel na klop, zdaj pogledal v debelo knjigo in

štel na prstih stihe. Ura na pesek, ki je stala v bogato izrezaneni

okvirji, bila je že skoro potekla, in magister je vprašal, kje je Polona.

„Tetka?" dejala je deklica. „Ta je šla v cerkev. Toda takoj mora

priti. Pogledam skozi okno, ee že gre."

Ta hip pa vstopi Polona, sestra Petacijeva, ki je po smrti njegove

žene gospodinjila mu v hiši.

„Ze zopet pri oknu?" kárala je Kornelijo, obešaje velik molek

na steno, „v spotiko paraetnim Ijudem in vzpodbudo brezbožnim !
—

Glej ga, krojaa Mavroha, kako stojí razkoraen in napihnen kakor

lucifer, ves v trakovih, da vihrajo okrog njega kakor lasje kralja Ab-

salona, in hlae ima ohlapne in široké, da bi tri plašoe naredil iz njili,

pravá mreža nastavljena nedolžnim ocem, kakor so rekli páter Anzelm.

In kako mu štrlé oi sem proti oknu. Mešec dnij še ni, kar je pokopal

pridno ženo in že gleda po drugih."

„Polona, Polona!" tolaži Petacijus, „kar se tie Absalona, nioras

vedeti, da ni bil še kralj in krojaa Mavroha ne smeš primerjaii z luci-

ferjem, in e se zdaj po ženskih ozira, bolje je, kakor e bi se bil prej."

„Le zagovarjaj ga, le, in nosi se nad mano, ko si že pozabil,

kaj so dejali ranjca mati na srartni postelji. Ali niso rekli, da v miru

živita in Ijubita se med sabo? Oh, o pravem asu jih je Bog s tega

sveta poklical, predno bi bili morali to uakati. — In ti, neumnica

mlenozoba, pripravljaj se, da boš vredna žena gospoda Vitá Lazarja,

ki je pošten in moder mož, kakor je bil sveti njegov patrón, ne pa

taká neimernost in gizdavost kakor ta kroja."

„Oh, teta, kako ste hudí!" smeje se deklica, „toda gospod Mavroh

mora vendar imeti najlepšo obleko, ker si jo deía sam; in on s tem

tudi Ijudi k sebi vábi."

Polona bi bila gotovo primerno odgovorila taki posvetni opazki,

a pozvónilo je v cerkvi in hitela je zopet snet svoj molek.

„Nikamor mi ne hodi, Polona," opomínal je Petacij
;
„veerjo bo

treba kuhati."

„Bog je prvi!" dejala je ona in ruto si zavezujé dirjala v cerkev.

(Dalje prihodnjiô.)
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Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spisal J. Trdina.

22. Pod hruško.

bina Smihelska leží med Krko in Gorjanci. Kdor pozná pota

in steze, ima v nji najkrasnejših šetališ na izber. Jaz sem

hodil najrajvši na prijazni hribek sv. Roka, potem pa dalje

po gladki poganški esti proti Ruper-Vrhu. Nazaj gredé sem zapustil

cesto, ki drží v Uršina Sela, pri mostku, obrnil se na levo v hladno

hosto in šel v Šmihel po bližnjici. Streljáj pred vasjo sem obstal na

višavi, s katere je lep pogled na Novo Mesto in okolico, in legel

pod košato bruško, ki stojí zunaj gozda na samem. Hruška je drobníca

in tedaj skoraj brez vrednosti za gospodarja. Meni se je ne vem zakaj

priljubila. Pod njó sem poival navadno po pol ure, prebiraje kak

asnik ali puhaje smodko. Sprehod je trajal do malega dve uri. O
poletni sopar'ci tokov pot loveka spotí in utrudi, tudi e koraka pola-

goma in z veine v senci. Poitka sem bil torej potreben. Motil me

ni pod hruško nihe. Po stezi, ki se vije poleg nje navzdol, hodijo

ob nedeljah daljni župljani v cerkev. Druge dní se vidi na nji malokdaj

kakov popotnik, io se vé, razven pastirjev in druge také drobnjáve, ki

rabi ta gri práv pridno za svoje igre in búrke, love in boje. Ali šmi-

helskim otrokom móram dati zase sprievalo, da niso ni poredni. Pod

hruško sem ležal gotovo stokrát in nikdar mi niso prišli zabavljat in

nagajat. Tega drevesa se bom z veseljem spominal, dokler bom živ, ne

le zarad sladkega pokoja, ki sem ga užival v njega hladu, ampak še

veliko bolj zarad sree, da sem se seznanil in sprijaznil pod njim s

Kolenevo Jero. Bilo je binkoštni ponedeljek popoludné. Se predno sem

dospel do drobníce, zapažil sem bezljajoo kravo in staro, grbasto že-

nico, ki jo je lovila po rebrih in jarkih. Cuha se ji umika jako spretno.

Starká se mi je smilila; skoil sem ji na pomo, V nekoliko trenutkih

sva kravo ugnala in ujela. Žena se zasmeje zadovoljno : Zdaj je pa

dobro. Moja ada ima trmo, da se hoe kdaj naskakati. Ko jo ujamem,

ne trga mi se ni ve iz rok, ker je že tudi precéj v letih z mano

vred Kake pol uro dirja ez polje ; ko jo dojdem, spámetuje se précej

in najmenj štirinajst dnij mi potem miruje. Revo zapušajo pa moci

kakor tudi mene.

To pastarico sem po obrazu že delj aša poznal, ali govorila nisva

prej še nikoli. Dolenjec Ijubi krátko mašo, krátko pridigo, krátko mo-
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litev in tudi kratek križ. Malo koga sem videl, da bi se bil práv pre-

križal. Kar je bolj zastavnih in raodrih, naredé na elu majhen križec,

povtajo s palcem nekoliko po ustih in potegnejo potem z roko na-

ravnost dol i cez prsi. Dragi pa vrtajo že na elu, od ust do žliiee pa

zarišejo dolgo rto, kakor bi hoteli zapisati po sebi velikí latinskí

I. Dosti je tudi takih, ki se zadovoljijo s potezo od ela do desne

ramo, ne davši ji nobene pike. Nekaterim nadomešuje križ grški o ali

pa § ali kaka diuga taká kljuka in kraža. Jedenkrát sem nalaš štel

in naštel 78 molilcev, ki so se prekrižali na razlien nain, ali vsí na-

pano. Za njími se je primajala poasno majhna, skljuena bábnica,

pomoila prste globoko v kropílnik in si pritisnila na elo, ústa in

prsi tri práv razlone, krepke, še skoraj preveliké kríže. Ker se nisem

nameril prej na tako pravilno pobožnost na Dolenjskem skoraj níkolí,

pogledal sem radoveden ženo v obraz in si ga zapomnil. Nje podoba

je bila za vse drugo precej odurna, ali izpod gostih obrvíj so ji sijale

tako lepe, pametne in priljudne oi, da se je raorala loveku o prvem

pogledu prikupiti in primiliti. Nekaj dnij pozneje sem stal na mestnem

trgu in se pomenkoval z bivšim prvákom národne stránke, katero je

znal tako izvrstno slepiti, da mu je dolgo vse verjela in šla za njim

kakor ovce za zvoneim ovnom. Mimo naju prížene kravo žena, kí se

je prekrižala v cerkvi brez napake. Prváka vprašam, e vé, kdo je ? On
se zasmeje zaniljivo: Kaj pa vas ta krevlja zanima? Ona slúži pri

moji sestrini za pastírico. Ime ji je Koleneva Jera. Ta baba je kle-

petulja íz prvé vrste. Ce jo hoete poslušati, natrobila Vam bo toliko,

da vas bodo štirinajst dnij ušesa bolela. Pravljic, basnij in starih en
zna brez števila in préprosta av.ša bi prísegla, da so resnine kakor

sveto písmo. — Ker sem vedel, da bahá rad laze in obrekuje, preziral

sem njegovo zabavljanje in se veselíl, da sem zasledil v Novem Mestu

loveka, kateremu so znani dragoceni zakladi národne poezije. Namenil

sem za trdno, da móram zgovorno pripovedovalko o prví prilíki obgo-

vorití in si pridobití njeno zaupanje. Ta zaželjena prilika mi je došla

pod šmihelsko drobníco : starká, ki je tekla za bezljajoo kravo, bila

je Koleneva Jera. Ulovivší ado je stopila k mení v senco in se za-

smijala s tenkim otrojím glaskom : Mi Ijudje imamo z žívíno toliko

trpljenja in dosade! Da pase Kristus, pa bi si znal pomagati. Odtrgal bi

kravi laní gobec pa ga odnesel na pašo. Sitega bi jí prípel nazaj k

grlu in tako ne bi bilo ž njo ni sitnosti. Hi lii hi ! — To udno govor-

jenje me je osupnilo in ustrašilo, obšla me je misel, da se revicí biede.

Dejal sem ji : Kaj pa ste mi mislílí povedati, jaz Vas ne razumejem.

Ona velí : To sem rekla zato, ker sem se domislila, kako sta Kristus
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in SV. Peter po svetu hodila. Ko sta prišla do kováa in ga prosila

kruha, zarezal je nánja hudobno: Ce hoeta moj kruh jesti, morata si

ga zaslužiti. Pomagajta mi podkovati konja. Kristus odgovorí: Naj

bo ! Izdere konju jedno nogo za drugo in jo podkuje. Vsako nogo pri-

trdi in prilepi nazaj k životu, konj je bil zdrav in brez rane kakor

prej. Ko sta potnika pojedla zasluženi kruh, poslovila sta se lepo in

od.šla dalje. Gledaje za njim se ková smeje: Ta potepuh me je nauil

uraetnosti, ki mi bo dobro zalegla; kolikokrat me je brcnil in ohromil

že konj, odsléj se jih ne bom trebal ni hati. Précej odtrga belcu svo-

jemu nogo, da bi jo podkoval, ali o joj, iz grde rane se je pocedila

kar curkoma kri, ubogi konj se je zgrudil in premetaval v stra.šnih

boleinah. Kristus velí Petru : Vrniva se, da se ne pripeti kovau kaka

nesrea. Prišla sta še o pravem asu do njega. Kristus prikrepi crka-

joemu konju nogo nazaj k životu, belec skoi po konci in veselo za-

rezgeta, ker je bil zopet zdrav.

Konavši bajko Jera umolkne
;
jaz jo vprašam, e práv sem vedel,

pri kom slúži, egava je krava? Ona se šaljivo namuzne in velí: O,

saj mi še ne šili voda v grlo, da bi Vam morala resnico povedati. Jaz

se iz nová zaudim in jo prosim, naj mi razjasni bolj na tanko svoje

skrivnostne besede. Jera odgovorí: E, to je, vidite, tako. Jaz tukaj ne

pravim rada Ijudem, egava sem, ker bi utegnila potem moja gospo-

dinja zvedeti, kamo sva zašli s euho. Bábina je dobra, ali emerna in

precéj sitna. Ko bi ji kdo povedal, da mi je utekla krava cele pol ure

dale, vpila in jezila bi se náme tri dní, eš, kaj ne pazim bolje na

žival. Rekla sem pa zato, da mi voda še ne gre v ústa, ker sem se

spomnila neke druge prigodbe, ki se je vršila takrat, ko sta Kristus

in SV. Peter po svetu hodila. V pušavi sta se namerila na ovco. Ker

sta bila laná, ukázal je Kristus Petru, naj jo ujame in spee. Peter

ga posluša. Ko je bila ovca nekoliko peená, premagala ga je lakota,

da je pojedel hlastno srce. Mislil je, da ga uenik ne bo pogrešil.

Kristus pogleda peeno ovco in vpraša: Kje je pa srce? Peter odgovorí:

Ne vém. Kristus mu velí prijazno smehljaje se : Kaj, ko bi je bil ti

pojedel? Peter od straha in srama ni mogel povedati resnice, klel

in rotil se je, da on srca ni pojedel. Sita zahvalita popotnika

Boga in koraita dalje. Prišla sta do globoke vode. Kristus stopi nánjo

in gre po nji na drugi breg, ne omoivši si nog, kakor po trdi, gladki

esti. Peter je šel urno za njim. Od konca ga je voda držala, potem
pa seje zael vdirati in pogrezovati : že mu je silila voda v grlo.

Obupno prosi Kristusa pomoci. Kristus mu velí: Najprej moraš mi po-

vedati, kdo je srce pojedel. Peter zajeí: Ta grešnik sem bil jaz,
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oprosti mi! Kristus mu podá roko in ga potegne k sebi na breg. Ali

zdaj mi liodi na misel še jedna pripovedka, v kateri krivca niti voda

ni mogla prisiliti, da bi povedal resnico. Ker se uha moja zdaj mirno

pase in vidim, da Vas blebetanje moje ne žali in ne dolgoasi, móram
Vam razložiti tudi to burko, dasi nekateri Ijudje mislijo, da ni vse

res. Meni je to malo mari. Také rei prodajam v isto ceno, kakor sem

jih kúpila. Ce so sim ter tja kaj rvive, naj se otrebijo. Kar ni za

ni, naj se zavrže ; dobro blago pa naj se shrani in porabi. Tamkaj

pod goro za mihovskim grádom je pasel pastir Tinek drobnico. Bil je

menda že dobro odrasel, ker otrokom še ne rojijo po glavi taki obadi

kakeršni so njemu. Tinek je ugledal na paši gizdavo grajsko gospodino

in se vánjo, kakor pravimo, zatelebal. Stopil je k nji in ji rekel : Gospodina,

jaz Vas Ijubim. Prosim Vas, vzemite me za najzadnjega svojega služab-

nika, da Vas bom smel slednji dan videti in estiti. Gospodina mu
odgovorí porogljivo : Dokaži, da me Ijubiš. Lézi v to-le lužo, da si

ne bom oblatila novih svojih eveljkov. Pokoren ti zapovedi, leže

Tinek v mlako. Gospodina stopí nánj in pride s istirai eveljki na

óno strán luže. Zdaj se obrne in zagrohota : Poberi se, podgorski butelj,

jaz te ne maram. Fánt se bridko zajoka in odide v hosto, da bi se

obesil. Ko si je iskal pripravne veje, prikáže se mu star romar, rno-

šolec in ga vpraša, kaj namerava. Pastir mu pové vse na tanko, kaj

in zakaj. Crnošolec pa se zasmeje: Ali ne veš, kaj pravi naš pregovor :

Bolje je obupati, nego v vodo skoiti. Obesiš se lahko, e te bo volja

tudi pozneje. Za zdaj pa menim, da bo bolj pametno, ako mi se pri-

družíš in si greš iskat z mano denarcev, s katerimi se dobí in premaga

vse, najprej pa žensko srce. Beraa se bráni vsako dekle, tudi kmetica,

nikar gospodina. Ce nama poslúži dobra srea in najdeva kakov základ,

dobil si boš lahko Ijubic, kolikor in kakeršnih boš zaželal. Videl boš, da

ti se bo prišla ta mogona Mihovljanka, ki te zdaj prezira, kar sama

ponujat. Tinek se zamisli, izpámetuje in velístarcu: Ti si moder mož,

vzemi me s seboj. (Dalje prihodnji.)

Pisma i z Zagreba.
PiSe Jos. Staré.

IX.

ep je vaš Zagreb, le okolice ni nima", rekel je Slovenec, ki

je posetil svojega prijatelja v Zagrebu, pa nikdar ni prišel

dalje od Ilice, kjer se je ves dan vrtil in kratkoasil v gnei

dohajajoih in odhajajoih Ijudij.
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„Okolice da nima?" udi se prijatelj in mu zavrne : „Saj to niti

raogoe ni; vsako mesto ima okolico, in ne vém, kako bi si sploli mi-

slil stvar, da ne bi bilo niesar ckoli nje."

„Ne tako," popravlja tovariš, „hotel sem le rei, da okoli Zagreba

nimate sprehodov, kjer bi se lovek pod košatim drevjem hladil ter se

naužil zdravega, istega zraka ; a e se ozrem doli proti Savi, ne vidim

drugega, nego ravno, ravno polje, in le práv nizko hribovje je nekako

zarobilo široko obzorje, ob katerem bi si oko moje želelo v nebo ki-

peih gora z golimi vrhovi."

„Pozná se ti, da si planinski sin," praví na to prijatelj, „ali prí-

roda je povsodi lepa, in Arabec ravno tako opeva njeno krasoto v pu-

šavi, kakor Braraanec pod himalajskimi gorámi. Toda kakor loveku

treba pridne vaje, da se nauí iz knjig itati, tako se mora njegovo

oko tudi še le privaditi, da zna itati iz veliké knjige božjega stvar-

jenja, ki nam podaje zmerom novega branja in katere še nobeden mo-

drijan ni do kraja proital. Privaditi se moraš našim krajem in videl

boš mnogo prirodnih krasot. Sicer pa niti na Hrvaškem ne pogrešaš

goratega sveta, in práv arobnih dolin in kotlin nájdeš med njim, e
tudi jih ne zagrájajo taki velikáni, kakeršni stojé okoli oaka Triglava.

In ravno zagrebška okolica je tako prijazna, in — rekel bi — veselá,

da je malo takih." —
Drugi dan je vedel zagrebški domoljub gosta svojega v Maksi-

mir, kake pol ure od mesta. Maksimir se zove hladni gozdi, ki sta

ga ranjka zagrebška škofa Maksirailijan Vrhovac in Jurij Haulik izpre-

menila v najlepši vrt ali „park", ki bi bil vsakemu velikému mestu

na ast, pa so torej tudi Zagrebani ponosni nánj. Sedanji gospodar

je ta krásni gaj zaneraaril, in takoj zapaziš, da je ni ve nekdanje skrbne

roke, ki je vedno trebila in istila to ped zemlje, ter ji však as po-

delila nov lišp, da je bila zmerom gizdava, kakor mlada nevesta, ki

aká svojega ženina. Danes vidimo samo še lepo vdovo, ki žaluje po

Ijubljenem moži in jo je minulo vse posvetno veselje; ali lepa je tudi

še v žalosti svoji.

Ko od ceste zaviješ v Maksimir, prideš najprej na širok okrogel

prostor, ki ga okoli in okoli obkróžajo visoki košati hrasti^ a na sredi

stoji na kamenitnem stálu sveti Jurij na konji, ki ga je po naroilu

kardinála Haulika vlil glasoviti Fernkorn. Od podobe svetega Jurija

drži široká voza cesta skozi hrastije do nizkega holmca s stolpom ali

kioskom, s katerega vidiš ves prednji del Maksimira. Kakor zvezda

vrsté se preseki skozi gozd okoli in okoli kioska, a na bujno zelenih

tratah vidiš tu kakov lien paviljon, tam švicarsko hišo, tu gredíco cvetlic,
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tam primerno podobo in obelisk z besedami, s katerimi je blagi ate-'

meljitelj lepi vrt prepustil „vsem stanovom", da se po volji v njem

sprehajajo. Ne dale od kioska vidiš dva ribnjaka in tam, kjer se je

gornji nekdaj v šumeem slapu prelival v dolnji, razpel se je lepo iz-

tesan most od ednega bregá na drugi. Ob praznikih je po dolnjem

ribnjaku vse živo veselé mladine, ki se v lehkih olniih vozi sem ter

tja. Nad ribnjakom se je svet nekoliko vzdignil, in na malem grii

se ti pokaže skozi zeleno vejevje prekrásna gótska kapelica sv. Jurija

z umetno barvanimi okenci, a malo dalje se beli v zagrajenem vrtci

letno bivališe zagrebškili škofov. Za pristavo je precéj velik ribnjak,

od katerega drži skozi hladno gošavo kraj šumljajoega potoka pri-

jetna, dolga steza do na kraj Maksimira. Kmalu od poetka pota na-

rejena je cez potok lopa od samih belih brezovih débel; na pol pota

je visok paviljon s kamnitno mizo; a na konci stojí na nekoliko vzvi-

šenem svetu prostorna lopa s slamnato streho, od koder se ti odpira

prekrasen pogled proti zagrebški gori. Pod seboj vidiš najprej škofov

sadni vrt s tako zvano „mimo kolibo", za njim se vzdiguje im dalje

više grievje z rodovitnimi vinógradi in prijaznirai vasmí, a zadaj stojí

dolga zagrebška gora s svojim 1035 m visokim Slemenom, ki je do

vrhá porasteno z zelenim bukovjem in kostanjem.

Ko je Slovenec s svojim prjjateljem stopil pod to lopo, kar ob-

strrael je in ni se mogel nagledati prijazne prírode, ki se loveku kar

smehlja. Ni se mu tožilo po resnih planinskih velikanih, ki nekako

vzvišeno gledajo doli na nas, v tem, ko nas ti krotki hribi kakor dobri

prijatelji vabijo k sebi, da bi se ž njimi veselili prelepega stvarjenja.

Prijatelj je peljal gosta svojega dalje ez grie in prišla sta v Remete.

Tu je bil nekdaj imeniten samostan „Pavlinov" ali „belih frátrov", in še

dan danes Zagrebanje radi hodijo na „božjo pot" v lepo remetinsko

cerkev, ki nam pria o nekdanji slávi tega kraja. Iz Remet sta šla

prijatelja ez Mirogoj v Šaversko dolino, ki se zaenja v samem Za-

grebu, pa se med marljivo obdelanimi góricami previja notri do pod

zagrebške gore. V dolini še nista zavila v mesto, ampak pred cerkvico

sv. Savera šla sta skozi gozdi zopet v breg, in na „Cmroku"

se jima je odprl lep razgled na vse platí. Pod bregom se je belil Za-

greb; dalje proti jugu in vzhodu se je razprostirala veliká ravníca, po

kateri kakor srebern pas tee bistra Sava; zahajajoe solnce je raz-

svetilo Plešivico in sosednje kranjske gore ; a na severu se je pokazala

zopet zagrebška gora z raznirai svojimi rébri, in práv pod Slemenom

80 na okroglem hribu razvaline Medvedgrada budile spomine iz dávno

preteklih asov. Slovenec je dolgo gledal lepo zagrebško okolico in še

2
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le, ko je zašlo solnce, stopal je s svojim prijateljem dalje proti mestu.

V „Tuskanci" je bilo še mnogo mestne gospóde; eni so se spreha-

jali med prijaznimi nasadi, dragi so poivali v hladnem gaji, a neka-

teri so se krepili v gostilninem vrtu. K zadnjim sta prisedla tudi

naša znanca in se pogovarjala o svojem denašnjem sprehodu. Hrvat

je slovenskému svojemu tovarišu pravil, kako se Zagrebani em dalje

bolj zanimajo za lepo svojo okolico, kako se v novejšem asu po holm-

cih in vinógradili množé ukusna letoviša ali vile, in da se je v Za-

grebu osnovalo tudi posebno „planinsko dmštvo", kakeršnih imajo po

sosednih alpinskih deželah že delj aša. —
Ker je „hrvatsko planinsko drustvo" v Zagrebu ravno letos na-

stopilo svoje ednajsto leto, mislimo, da ne bode odve, ako tudi mi

svojim itateljem povemo nekoliko o delovanji tega raalega dru.štva., ki

je dné 15. októbra 1874. imelo prvo svoje zborovanje. Namen dru.štvu

je, da širi poznavanje domae dežele in prírode, zlasti pa da pospeŠuje

potovanje na gore in planine. Da se ta namen doseže, ima odbor

:

a) napravljati društvene shode in skupna potovanja; b) preskrbovati pre-

davanja in poroila o zanimivih potovanjih ; c) izdavati knjižice za po-

potnike in druge spise o domai zemlji; d) utemeijiti potrebno knjiž-

nico in zbirko zemljevidov o goratih krajih ; e) olaj.šati potovanja, kakor

le mogoe, n. p. postavljati stebre s kažipotom, zidati prenoiša na

gorah, skrbeti za znižane cene po železnicah i. t. d. ; f) po mogonosti

popravljati pota ter izuriti zanesljive vodnike. Udje se loijo v usta-

novnike, ki plaujejo po 25 gold. in v letnike, od katerih zagrebški pla-

ujejo po 2 gld., zunanji pa po 1 gld. na leto. V prvih desetih letih

ni bilo število nikdar veje od 300, a navadni dohodki znášali so po

500—COO gld. Pa tudi s temi malimi pripomoki je društvo dovolj

storilo, in ne le udje, ampak tudi ostalo obinstvo, zlasti zagrebško,

mora biti zadovoljno z dosedanjimi vspehi. Najve je planinsko društvo

storilo, da olajša potovanje na Sleme, na že omenjeni najvišji vrh v

zagrebški gori, kajti do pod hriba je od Zagreba samo pol ure bodá,

a v 2— 3 urah pride tudi nežnejša gospica lahko do vrhá. Ker je gozd

pod Slemenom lastnina zagrebškega mesta, poraagalo je mestno starej-

šinstvo planinskemu društvu, kjerkoli je moglo, ter se ni ustrašilo niti

denamih žrtev; a to je šestinskega grófa Kulmerja vzpodbodlo, da je

tudi on v svojem delu gore popravil pota po želji planinskega društva.

Malo pod vrhom je mestno poglavarstvo sezidalo lepo švicarsko hišo

ter je prostor pri tleh doloilo svojemu logarju za stanovanje, v prvem
nadstropji pa je dve veliki sobi prepustilo planinskemu društvu, ki je

preskrbelo vso potrebno opruvo za popotnike, med drugim dva in dvajset
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postelj, ter potrebno stevilo šteklenie, kozarcev, krožnikov, nožev, vilic

in žlic, da sprehajalcem ni treba takih stvarij nositi iz mesta s seboj.

Tudi je planinsko društvo logarja tako založilo, da vsakemu popotniku

za silo lahko postreže z jedjo in pijao. Ob istem asu je mestno po-

glavarstvo podarilo potrebnega lesa, da je planinsko društvo na naj-

višjem vrhu Slemena postavilo piramido, ki je za nekoliko sežnjev višja

od najvišjega drevja, da ti nobena stvar ne moti divnega razgleda. Pod

seboj vidiš vso zagrebško goro z vsemi njenimi hribi in grii. Medved-

grad, ki z okroglega svojega, 587 in visokega hribca ponosno gleda v

nižavo, zd se ti, kakor da bi iz kake jame silil ven. Pogled na Po-

savje ti je že znan, ali obzorje se je zdaj še bolj razširilo. Zadaj na

zahodu vidiš kranjske gore, pred njirai samoborske gore s Plešivico

(780 w), a pod njimi mestece Samobor in Mokrice; dalje proti jugu

pokaže se ti zobati Klek (1181 m), ki ga poznajo tudi kranjske prav-

Ijice, a potem zapirajo manjše hrvaške in bosenské gore obzorje od juga

in vzboda do Kalnika (643 w), ki nam káže vzhodni konec dolge za-

grebške gore. Ves nov prizor pa se ti pokaže, e se obrneš proti se-

veru. Tu se je razprostrlo vse Zagorje, ki ga zapirajo zagrebška gora,

Ivanica (1000 m) in štajersko gorovje z Donatijem od treh stranij, in

je samo proti Savi odprto. Zagorje spadá med najlepše hrvaške kraje,

a od nikoder se tako lepo ne vidi, kakor ravno s Slemena. Kakor

bi se razburjeni morski valovi na Stvarnikovo zapoved izpremenili

v trdo zemljo, ravno tako se našim oem káže griasti zagorski svet,

po katerem se med bujno prirodo nepopisljivo prijazno belijo kmetské

vasí in gosposki gradii. V ti prelepi kotlini živí pošten, delaven in

zaveden národ, ki se je v šestnajstem stoletji s slovenskimi svojimi

brati vzdignil zoper grašinsko nasilje; tu doli je ilirsko seme pognalo

najlepše plodové; in tudi v naših dneli je ta arobni kraj vrsta trd-

njava hrvaškega národa. Pa ne le cez vse Zagorje, tudi še dalje vidiš,

e ti je vreme ugodno. Najlepši razgled pa ima lovek s Slemena le-

pega pozimskega dne, kajti takrat vidi bistro oko Savinjske planine,

kranjski Snežnik, Nanos, Karavanke, Jelovico, Triglav, Koroške planine,

Rotenraanske Túre, avstrijski Snežnik, Wechsel in druge visoke gore.

Ni uda torej, da je hrvatsko planinsko društvo došlé najve sto-

rilo, da em ve Ijudij privábi na to zanimivo goro, na katero drzé

zdaj trije ražni potje. Da se pa lovek ne treba le vrhá držati, pre-

skrbelo je planinsko društvo, da si more vsakdo brez napora ogledati

razvaline Medvedgrada, a ne dale od tod je pri bistrem „kraljiinem

studenci" napravilo velik paviljon, v katerem je prostora za cele dru-

šine, kar je zlasti ob kaki nevihti potrebno. V tem ko so prej le

2*
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mladi Ijudje asih šli na goro, itamo v spominski knjigi na Slemenu

že zdaj vsako leto rez pet sto gostov, med katerimi število gospá in

gospodiin ne bode mnogo manjše od števila moških. Koliko také šetnje

koristijo zdravju in kolikanj povzdigujejo duh in srce loveku, ni treba

nikomur poudarjati; zato so planinska društva v vsakem vejem mestu

res práv koristna napráva. Toda hrvaško planinsko društvo ni poza-

bilo niti dugih lepili krajev domovine svoje ter je v teh desetih letih

napravilo skupna potovanja na Oštrc in Plešivico, na Belolasico, na

Ivanico, na Kalnik, na Rišnjak in na arobna plitvika jezera. Na
vrhu Pléšivice je postavilo piramido za razgled, a pod vrhom je dalo

napraviti hišico, da morejo popotniki prenoevati. V osemnajstih

krajih je imenovalo tudi svoje poverjenike, ki imajo popotnike opozar-

jati na lepote svojih gorá ter jim svetovati, kako bi najlože na nje

prišli. Izdalo je tudi tiskan návod za poverjenike ter hišni red za

gorske svoje hiše, a na spomin prvé desetletnice svojega obstanka po-

delilo je svojim údom lino knjižico, v kateri itamo : letopis društva

;

životopis prvega predsednika in znanega hrvaškega prirodoslovca dra.

J. Schlosser-KIekovskega ; nalogo in namen planinskemu društvu
;
popis

Suhega vrhá in Paklena; popis društvenega potovanja na plitvika je-

zera; kaj zanimiv in obširen popis vse zagrebške gore; imenik údov

leta 1883. ; imenik poverjenikov
;
pravila hrvaškega planinskega društva

in hišni red na Slemenu. Knjižici je dodaná podoba hiše na Slemenu,

osnovni rtež vseh prostorov v nji, ter mapa zagrebške gore in plit-

vikih jezer. Predavanj ni moglo društvo došlé napraviti ve, nego edno,

in takrat je dr. Pilar govoril o postanku gorá. Osnov pa ima društvo

še ve, ali jih do zdaj ni moglo zvršiti. Nadjemo se, da bode v dru-

gem desetletji svoje delovanje še bolj razvilo, zlasti ko bode obinstvo

bolje uvidelo njegovo korist in dalo ve denarnih pripomokov.

na-

pravo junaštvo

!

Podoba i z kmetskcga zivljonja.

Spisal Jos. Stritar.

Reza. Ena bo že ura, in še ga ni ! Moj Bog, moj Bog! Kdo
bi bil kaj takega mislil ! Ni še práv leto dnij, kar sva poroena, pa je

že ták! Kaj bo pa še ! Nikoli bi ne bila verjela, da bo tudi on, ka-

keršni so drugi ! Kako se bojim zdaj vsake nedelje! Do enajstih, potem
do poluuoi, v«ak nedeijtski veCer, in zdaj je pa že ena! In ták dober
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priden lovek ! Ves teden dela, tmdi se in ubija, in pri vsem tem

vedno dobre volje, da ga mora biti Bog in lovek vesel. Ali ko ima

nedeljsko obleko na sebi, tisto krátko pipico v ustih pa klobuek malo

na strán I
— Lepo ga je videti res, ne bom dejala, ko takisto korai

po vaši, kakor bi bilo vse njegovo. Tudi ženské oí lete nánj, kakor

muhe na med. Ali drušina, driíšina, tista nesrena drušina zveer!

Vse ga hoe imeti pri sebi, povsod mora biti on prvi, on mora prvaiti

v kótu za mizo. Saj neem, tako preprosta nisem, da naj, kakor s konca

vec aša, vedno tii doma pri svoji ženi — tisti lepí aši so minili!

Gré naj zdaj pa zdaj v veselo družbo, e hoe, vsako nedeljo veer

;

privoši naj si kozarec vina, saj si ga je zaslúžil; zauka naj, e ga

je volja, ter udari ob mizo, kadar ga veselí; samo da bi vedel, kdaj

mu je dovolj; da bi našel domov ob pravem asu

!

Todá, kaj pomaga vse tarnanje in vzdihovanje! Lu ugasnem pa

v posteljo pôjdem; naj prikolovrati, kadar hoe, ali pa celo ne! Samo

ko bi zaspati mogla ! — Nekdo gre ; vendar ! — Ne, to niso njegovi

koraki

!

Jera. Tudi Se po konci? Videla sem, da še lu gorí pri vas, pa

sem prišla malo pogledat in potožit. Sirote mé ženské ! Jaz sem že

vajena, ali ti, ti! Tako zgodaj že! O moški, moški!

Beza. Enkrat na teden smejo si vendar kaj privošiti. Jaz svo-

jega Antona ne držim tako na krátko. Nocoj se je res malo zakasnil,

ali Bog vé, kaj ga je zadržalo.

Jera. O bo.š že še videla. Uila se boš še, kaj je zakonski stan,

kakor smo se mé druge. To je samú zaetek.

Reza. Jaz pa menim, da vendar niso vsi enaki, strina soseda.

Jera. Kakor kaplja kaplji so si podobni, le aki ! Tudi jaz sem

mislila s konca, da moj Luka ne pôjde za drugimi; tudi jaz sem upala

nokdaj, kakor menda vsaka upa, da ga bom znala z lepa ali z grda ohra-

niti na pravem potu. Zdaj je, kakor so drugi, ali pa še hujši. Ko bi

bilo še samo pijanevanje : ali tiste nesrene hudieve podobice, in pa

oni Ijubeznivi vinski bratci I Ko so ga malo ogreli — on ga ima kmalu

zadosti — pa hitro one umazané pisane listie na mizo, in šestica gre

za šestico, goldinar za goldinarjem, da je mošna prazna. A kaj ! saj

stojí .še katera hoja v gozdu in napósled je tudi še krava v hlevu !

Veš, tisti Logarjev Fráne, ki je bil prevzel po svojega oeta smrti

málin ves zadolžen in zanemarjen, ni še tega pet let, pa ga zdaj po-

gledi. Hišo ima kakor grád; málin in žaga in stope ne mirujejo no
in dan. Kako ne bi! Tisti gladki in sladkí Francek, kako bi se mu
dobro HQ godilo, kdo bi ga rad ne imel ! Kako je z vsakim prijazen,
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kako rad mu postreže, ko je v potrebi! On ni nikdar brez gotovine.

Kdor je potreben, kar k njerau, pri njem se ne trka zastonj. Se pro-

3Íti ga ni treba ; sam pride, kjer vidi, da je potreba. Kako se bo vrnilo V

Saj ni treba gotovine, eno hojico z Rebri, pa bo, to ne bo nikogar bo-

lelo. Posebno rad se smue okolí pivcev in igraleev. On ga ne dobi

nikoli pod klobúk, tudi igre se ne dotakne; samo gleda in prigovarja

in preži, kakor pajek, kedaj mu pôjde kaka muha v mrežo. To ti je

pravá pijavka, in vse to s tistim gladkira obrazom! Ta lovek ti je

pravi hudobní dub mojemu môžu ; njega se drží kakor klop kože. Luka,

ko ga ima, ko sedí pri igri, ne vidí in ne vé, kaj dela. A kadar kolo-

vratí izpraznjen, s težko glavo pozno domov, tedaj mu zane svitati po glavi,

da je vse zapil in zaigral, in da je še tolíko dolga naredil. In ko pride

domov, razgraja in preklínja, da je grdo. In jaz, gorjé mi, e zinem

besedo; s pestjo, s polenom zane me nabijati po hrbtu, po glavi,

kamor priletí. Za lase me vlai, ob tla me mee, da mením, zdaj pa

zdaj me bo konec. In ko zanó otroci vpití in jokati, zdaj pa še po

njih ! Dívja zver ne dívjá tako ! Potíkati in skrivati se moramo pred

njim. Kolíkokrat smo že v Brezji prenoili ! To je življenje, da se Bog
ismili ! Pa saj bo tako skoraj vsega konec. Kaj pomaga, da se tru-

dímo in ubijamo, kakor rna živina — tudi on je priden — kaj po-

maga, da zbiramo in gledamo, kje bi se pridobil kak krajcar, da bo za

dávke, za obleko, ko gré pa zopet vse ven skozi tisto véliko luknjo,

kí se ne dá zamašíti I O tista nesrena žgana voda, pa tíste vražje po-

dobice, da bi jih vrag vzel in nesel na dno pekla ! Vidíš, tako se meni

godí, a ne meni samo; govôri, s katero hoeš, skoraj vsaka bo tako govorila,

e bo hotela odkritosrna bití. Ti si še mlada, gladko in mehko kožo

iraaš še , s svojim oesom ga še lahko krotiš in brzdaš. Zdaj je s teboj

kakor golob z golobíco, zdaj je vse še lepo in dobro, kar storiš alí reeš.

Ali le tiho! Pridejo otroci, zgrbaní se ti líce m elo, lepota se ti

staja in skopni kakor pomladnjí sneg v solncí. Potem bo druga pela.

Zdaj si še Rezká, in Réziše ; skoraj ti pridejo debele besede, grdi pri-

ímkí. Zdaj tí gladi z roko lase in elo in líce; s asom bo te gladil

drugae, s pestjo, s palico!

Beza. Ne, soseda, pretepal me Anton moj ne bo!

Jei-a. Ne ? pretepal te tvoj Anton ne bo ? Kaj meniš, da je on
sam angeljek ? Vsí so enaki

!

Reza. In ko bi tudi on hotel, pa jaz ne bomf

Jera. Ti ne boš hotela ! Kaj meniš, da mé druge hoemo ? Kdo
te bo vprašal, sirota? Kaj pa hoeš, kadar pride ves dívjí nate?
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Reza, Jaz že vem, kaj bom storila. Tisto pa reem še enkrat

:

tepel me moj mož ne bo ; le mirni bodite, soseda

!

Jem. Bomo videli!

Reza. Dá. videli bomo. Iii iit! sumu tO; ko \á mislile vse žensk'/

kukor jaz, nobeua \á ne bila nikoii topeua, to vam pravim.

Jera. Glejte si nu, glejte! — Toda, zd se mi, da gré. JJe pa-

metna bodi, da ne bo še nocoj kaj. ahko noc !

Reza. Le brez skrbi bodite zárae, lahko noc! —
Anton. Kaj je pa Ískala tá zgaga stará pri tebi?

Reza. Dolg cas ji je bilo mendá, ker je svojega moža akala,

kakor jaz, pa je prišla malo pomenit se z menoj.

Anton. Lepa drušéina!

Reza. Ni napaua; vsaj tako dobra kakor tvoja.

Anton. Kaj tebi mari drušina moja?

Reza. Kolikor tebi moja.

Anton. Nekako résasta si nocoj, Reza.

Reza. In ti si slabé volje, Anton.

Anton. Kaj bi ne bil? Igral sem pa izgubil. Ti lisjaki so me
lepo oskubli! Nikdar ve!

Reza. Tako? Igrati si tudi že zael?

Anton. Tu nima nihe ni govoriti; e igram, igram za svoje, e

zapravljara, svoje zapravljam.

Reza. Torej sosedova Jera vendar práv pravi ; ne bi bila verjela

!

Anton. Kaj práv pravi tisti kolovrat stari? Kaj bi ne bila

verjela ?

Reza. Da boš ti práv ták, kakeršni so drugi.

Anton. Kakšni so drugi?

Reza. Zapravljivci — —
Anton. Jezik za zobmí, baba I

Reza. Jaz sem Reza, tvoja žena in pa itioli ! Rei, e boeš, naj

ve ne govorim, ne pa takisto!

Anton. Kaj? Ti boš mene uila govoriti? Ti boš meni ukazo-

vala ? Premalo te je, ti — ! Spát, pri ti prii spát, pravim.

Reza. Saj ti ni treba tako kriati, da lahko sliši vsa vas.

Anton. Jaz kriím kakor boem ; v svoji híši delám, kar se mi

Ijubi; tu sem jaz gospodar!

Reza, Slabo dovolj, e ti je to še poudarjati treba.

Anton. Ne draží me, ženská! Preve si že govorila.

Reza. Pa vendar nisera še vsega povedala.

Anton. Jaz pravim, da moli, pa spat; e ne — —
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Beza. Kaj, e ne ? Kaj misliš storiti, e te ne slušam pri ti

prii, kakor pes?

Anton. Še enkrat, ne draži me, pravim. Pest me srbí!

Beza. Pa se popraskaj, e te srbí. Kaj to nieni

!

Anton. Zasmehovati tudi še ? Vraga

!

Beza. Kaj pa se repeniš tako ? Kaj hoeš s pestjo ?

Anton. Tepel te bom ! Ne bližaj se mi tako

!

Beza. Ne, Anton, tepel pa me ne boš

!

Anton. Kdo pravi, da ne ?

Beza. Jaz.

Anton. Zakaj ne?

Beza. Zato, ker se jaz pretepati ne dam

!

Anton. Káj ! Tepsti se ne daš? Kdo te bo pa vprašal, žaba!

Beza. Zmerjaj me, psuj me, pitaj me s priímki, e že moraš, ali

tepel me pa ne boš; práv gotovo ne!

Anton. Bo.mo videli!

Beza. Enkrat mogoe, da me boš udaril, dvakrát pa ne. Práv

gotovo ne. (Odpre duri ter stopi blizu predenj.) Poskusi! — Nu, kaj

akáš? — Bal se me morda vendar ne boš? Ták korenjak; vola bi

pobil s pestjo! Kaj stojíš?

Anton. Pojdi, za sedaj

!

Beza. Ne za sedaj, za vselej ! Ne samo nocoj, nikoli me ne boš.

Treba je to na isto deti, enkrat za vselej.

Anton. Ampak to sem pa radoveden, kaj bi neki storila, ko bi te

vendar enkrat!

Beza. Kaj ? Kakor se me dotakneš, pa skozi vráta ven — in

nikoli vé me ne boš videl. Nikoli ve, slišiš? To je tako gotovo,

kakor v oenaši amen. Ti me še ne poznáš od te straní.

Anton. Ha, ha, ha, ta je pa dobra! Kam bi pa šla?

Beza. Kamorkoli, svet je velik ; samo pod to le streho, tebi pred

oi nikdar! In ko bi imela od glada poginiti za plotom, k tebi ne, k

môžu ne, ki svojo ženo pretepa!

Anton. Kaj je to káj tako nenavadnega ?

Beza. Žal, da ni to ni nenavadnega, res ; ali zato pa ni menj

grdo
;
pravá sramota môžu, ki tepe, in ženi, ki drží ! Žensko pretepati,

ki se braniti ne more, pravo junaštvo ! Pretepajte se med seboj, e že

ne morete drugae ; drobite si rebra, razbijajte si bue, da se vse kadí,

e vam je taká surovost še le pravo znamenje moštvá, ali ženské pu-

stite v miru! Jaz ne vém ni bolj sramotnega na svetu. Vreden je,

da 86 mu v zobe pljune, kdor kaj takega dela. Vso no pijanevati,
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igrati, zapravliati, žena pa doma, sama ali z otroii uje, šteje ure,

moli in na uho vlee, kdaj bo kaj zašumelo. In ko prilomasti napósléd

domov, vse se ga mora bati, kakor divje zverí. Žena govôri ali môli,

nobeno mu ni práv.

Anton. Kako dobro ti vse to véš

!

Reza. Tone, oh, ko bi ti vedel, kaj so prebili in pretrpeli moja

uboga mati! Kolikokrat — ne, ne bom ti pripovedovala, Bog jimadaj

mir in pokoj obema. Jaz sem vse videla in nisem mogla pomagati.

Ali prisegla sem sama v sebi: Ne, ti se ne boš dala nikdar tepsti.

In to prisego bom držala.

Anton. Ali je to kaj tako strašnega? Ali si tako obutljiva,

kakor kaka gospôska ženská?

Eeza. Ne, Tone, meni ni za boleine, saj sem jih že nekaj pretrpela,

pa še ve jih bom, e bo božja volja. Ali sramota, sramota ! Živina

se tepe, lovek ne; tudi živine ne tepe pošten lovek brez sile in ez
potrebo.

Anton. Ali e si pa raož drugae pomagati ne more, e je pa

žena vredna ?

Reza. e je žena vredna, potem pa že celú ni ve vredna, da

se je mož dotakne,

Anton. Kaj pa ž njo?

Reza. Po svetu ! S tako žensko pošten mož ne živi pod eno

streho.

Anton. Da te tréni ! Od kod pa imaš vse te lepe misii in be-

sede? Ali si se jih v mestu nalezla?

Reza. Kaj treba dale iskati, kar je samo ob sebi jasno kakor

beli dan, samo e hoe lovek oí odpreti ! — Ne, Tone, soseda vendar

ne pravi práv; ti nisi kakor so drugi, ti ne boš pretepaval svoje

žene. Ce ti ne bo kaj práv storila, povedal ji boš z lepa, kakor se

loveku pové ; tudi pozmerjal me bodeš lahko, e treba, saj beseda ni

konj. Ali pretepaval me ne boš ti, ne mene, ne otroka svojega, e ga

nama Bog dá.

Anton. Potem pa ne bom smel med vrstnike svoje. Saj me že

zdaj dražijo in povprašujejo, ali sem te že, ali kdaj te bom. Oitajo

mi, da ti hlae nosiš, da se te bojim ; napósléd boš še ti mene, e se

ne upam jaz tebe.

Reza. Tepež torej mora biti, brez njega ni pravega zakonskega

življenja ! Modri možaki to, res ; ti jih pa poslušaš, pa izpraševati se

jim daš, kakor uenek v klopi
;
pa sram te je, ker nisi še pokazal

pravega svojega junaštva. Ubožec

!



26 J. Stritar: Pravo junaštvo.

Anton. In pa tista žejna kanja, tisti suhobedri pisá z onim za-

buhlim obrazom, ki se tako rad primuza in priséde, kjer se pije; on

pravi, da je to narodno slovansko.

Beza. Ženo pretepávati

!

Anton. „Baba je hudie," to ti je pravá sloveiisiía, beseda, pravi,

in kdor se ne drží te besede in ne ravna po nji, on ni pravi Slovenec

;

njega je oblizala nemška ali francoska omika. Tisto malikovanje z

žensko, to vam je sama nemška ali francoska mehkužnost in popaoenost.

Pravému Slovanu je žena tovórno živine. Hrabri Crnogorec, pravi, v

drušini ne vzame ženské v misel, da bi ne pljunil. Stari Slovani so

tepli svoje žene, zato so bili pa taki junaki. Ženská je kakor trapu tec

na stezi; im bolj ga teptaš, tem bolj ti raste, tem bolj je krepák. In

zadnja beseda njegova je vselej : Le nabíjajte, možje

!

Beza. Ha, ha, kakor se sod nabija ! Anton, saj si pameten mož,

kaj praviš sam? Kar govôri, kakor misliš.

Anton. Ako lovek to re práv preraisli in preudari, skoraj je res

tako, kakor ti praviš. Ali v veseli družbi in pri vinu sliši se to vse

nekako drugae.

Beza. Kekla bi ti, da v tako družbo ne zahajaj ; taki možje, ki

tako mislijo in delajo, niso vredni, da se ti ž njimi bratiš. Ali ker

boljših ne nájdeš, mož pa brez moške družbe biti ne more, le zahajaj

med nje, po pameti ; in pa kadar se izproži zopet taká govorica, iz-

pregovôri ti ž njimi pošteno, moško besedo, kakor zdaj midva govoriva.

Ti kaj veljaš med njimi, in govoriti tudi znáš, kadar hoeš, in e malo

ob raizo udariš, tudi ne škodi : Fejte bodi možje ! Žensko pretepávati,

svojo zakonsko ženo, hišno gospodinjo, mater svojih otrok, to vam je

pravo junaštvo! Ne, možje, mi ne tako; za kogar se posihmal zvé,

da s svojo ženo grdo ravna, ta ne sme v našo družbo, tri sto! Dajte

ini však svojo roko, že velja I

Anton. Kaa na vodi, ta pa zná !

Beza. Tako ti govuri med možmi!

Anton. In ti enako med ženami.

Beza. Zakaj pa ne?

Atdoit. Záte se ne bojim, ti si tako že pol jezinega doktorja
;

ali jaz, jaz ! Ne vem, kako bo s tem novim evangeljem. — Ako lovek
dobro premisli, res, to ti je pravo junaštvo! — Raa na vodi! Dve je

že ura, zdaj pa liitro v slamo!
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Nekoiiko értie o krvi naši.

Spisal Ivan Šubic.

Blut ist eiu ganz besuuilrer Saft.

FauBt I.

tari Mefisto je pa pravo pogodil s temi besedami ; oni rudei

sok, ki se nam pretaka tako urno in neprestano po žilah, ima

nekaj posebnega, skrivnostnega na sebi. Že od najstarejših

asov vpliva z neko arobno silo na dejanje in nehanje loveškega

rodu, Sicer je moderna znanost razdejala marsikako napano misel o

eznatorni moci naše krvi ; vzela ji je dokaj nerazumljivega, arobnega
— a one, rekel bi, prirojene bojazni, s katero je kri že od nekdaj

naudajala loveška srca, te bojazni nam v obce ni vzela I Še dan danes

pogled krvi napolnuje loveka s udno plahostjo in nepopisno grozo.

Ko se pokaže tok krvi, tedaj se rado pripeti, da mine tudi trdemu,

jeklenerau môžu (da ne govorim o ženstva ! —
) pogum in izgine samo-

zavest. ... A na drugi stráni ojai in razburi mu divje ute, da ga

tira v dejanja, o katerih pozneje sam strmí, ko se mu povrne mirno

mišljenje. Ko jame tei kri, potrgajo se estokrat vse veží in spone,

ki 80 uvale družinski in državni red ; ko zagleda bojea množica prvi

curek rudee krvi, zadivja in ne pozná nobenih ozirov vec. Kakor plaz

se valí pogubonosno dalje in razdira divje, kar so zidali predniki sto-

letja in stoletja ! Tako je kri dostikrat faktor, ki odlouje usode po-

sameznikov in celih národov. Razburjenost in pretirana domišljija pa

opisuje potem uinek krvi se bolj grozno in s strahom si pripoveduje

národ, kako je bilo „vse v krvi", da je bilo „vse krvavo" in uiiuki

pojo v národnih pesnili, kako je „ttíkla kri, da bi gnala mlinske kamne

tri!« ...

Blut ist ein ganz besondrer Sat!

Denašnja znanost uí, da so raožjani oni organ, ki posre-
duje naše duševno delovanje. Od možjanov so preprežene po vsem

telesi mnogobrojne niti in nitke — živci — ki poroajo zunanje vtise

.središu, ali pa pošiljajo od tod rázna povelja mišicam, da se jamejo

gibati in delati, kakor velí centrálni organ. To delovanje živevja
pa dolgo, dolgo ni bilo znano ; kar sedaj pripisujemo možjanom, trdili

so nekdaj o srci in o krvi. ŽeAristotel, slávni starina vseh

prirodopiscev, prisojal je srcu one uinke. Njemu je bilo srcQ najváž-

nejší del telesa, studenec življenja, sedež živee duše in vseh obutkov,
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izvir vse radosti in bolesti loveške; opisoval ga je kot „žival v ži-

vali", ker bije in živí neodvisno od naše volje in naših povelj. Delo-

vanju tému pa je prvi uzrok kri, živež dušni, kakor jo nazivljajo

grški filozofi. Kri dobiva nadalje princip življenja od étra, onega sploš-

nega vira gorkote in življenja, onega „živega ognja*', ki prevzema vso

kri in ji daje tudi znano rudeo barvo

!

Ti in ednaki nazori starih grških modrijanov so veljali po nekoliko

za neovržne resnice skozi vsa stoletja do novejše dobe, dokler ni

zdravejši razum spoznal delovanja živevja. Srce in kri sta bila torej

nekdaj národom in njihovim uenjakom sedež obutkov in saraohotnih

gibanj — primum movens življenja loveškega. V neštevilnih iz-

razih in frazali se je ohranilo ono staro mnenje o pomenu in nalogi

srca pri vseh narodih. Posebno mladini naši in pesnikom je srce ostalo

še vedno življenja „primum movens" in najblažji, najvažnejši del te-

lesní. Pac bi izginilo mnogo poezije iz naše srede, ko bi hoteli pre-

obrniti staré te názore o veljavi srca, ko bi jeli zamenjavati staré

pojme z onimi moderne znanosti, ko bi klicali n. pr. Ijubljeno bitje na-

mesto : srce moje — možjani moji ! . . .

Ako pomislimo, da je bila kri že od nekdaj loveškemu rodu naj-

plemenitejši, najvažnejši sok, kar jih je poznal, razumemo lahko sveti

strah, s katerim kri naudaja prostake in jasni nam postanejo marsi-

kateri stari obiaji, pri katerih ima kri tako važno vlogo. Ž njeno po-

moejo sklepa národ še dan danes pobratimijo, ž njo zapisuje dušo

svojo podzemeljskim moem ob uri polnoni, , . .

v

Ceravno pa sedaj znanstveno olikanemu svetu srce in kri nista

ve središce življenja, vendar pripoznava nová veda presilno važnost nji-

ju morebiti še bolj, nego li stari prirodopisci s poetinimi svojimi nazori.

Kri je ti.sta hranea tekoina, ki ima v sebi vse snoví, kar jih

je potrebnih loveškemu telesu; kri je oni sok, ki nadomešuje in ob-

navlja vse dele našega organizma, ki ga vzdržuje in hrani od po-

etka pa do groba. Pri vsakem náporu, bodi si duševnem ali telesnem,

obrabijo se naši organi, izgubé mnogo svoje tvarine in treba jim je

nadomestíla, da ne oslabé in odraró. To hrano donáša kri. Po nešte-

vilnih žilah in žilicah dohaja na vse kraje telesa in daje od sebe, kjer

je kaj treba. Tu pusti m i ši c i nekohko snoví, da se more ojaiti in

rasti, tam prinese kostem novega gradiva; potem zopet pridene po-

trebne brvnce mali dlaici, ki sramežljivo poganja na mladenievem
lici — in tako ustreže dekovi srni želji. ... V možjanih je tudi

treba marsikaj nadomestiti: s krátka, kri obnavlja vse, kar seje
obrabilo, podzidava in podstavlja vse, kar ni ve za rabo. Obrabljene
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ostanke pa jemlje tudi s seboj, da se ne nakopiijo v organu, njemu

in splošnemu zdravju na kvár. Kri je torej dvoj na: po nekoliko donáša

hrane orodju našemu, po nekoliko pa vzprejcma škodljive, obrabljene in

iztrošene tvarine v sé. V prvem sluaji je jasno-rudea in pravimo ji

arterijelna kri, v drugem pa je temno-rudea — venozna; prvo

bi lahko imenovali dobro, dnigo pa slabo kri — z ozirom namree na

njeno vsebino.

Da pa more kri priliajati na vse kraje telesa, treba ji je poseb-

nega goníla — s r c a — ki jo potiska po žilah dalje proti periferiji.

Srce je vreca z debelimi stenami in štirimi otlinami, dvema pridvo-

roma in dvema prekátoma. Ko se srce skri, požene iz levega prekáta

arterijelno kri v žile odvodnice (arteríje) in ž njimi po telesi. Tu

zvršuje svojo nalogo, podstavlja in podziduje obrabljene organe ter se

vraa koneno kot slabá, temná ali venozna kri v srce nazaj in sicer

v desni pridvor. To kroženje zovemo véliki krvni obtok. V des-

nem pridvoru ostane kri le jeden trenutek. Srce se takoj skri in jo

požene v desni prekát, od koder jo zadreví v novic navzven in sicer v

plua. Tu se vrši ž njo vážna izprememba. V dotiko pride z zrakom,

posrka ga v obilici váse jn zavoljo tega se popolnoma prenoví ! Zrakov

kislec jo namre poživí in prestvari, njeno slabo tvarino premení v

dobro in kri postane v pluah zopet jasno-rudea ali arterijelna. Po ti

udoviti izpremembi hiti takoj nazaj proti srcu, dokonavši svoj mali
o b tok. Vlije se v levi pridvor in v leví prekát — od koder jo srni

utrip pošije zopet po telesi, napolnjeno z novimi životvornimi momí,
organom v blagoslov in pomo. . . . Srce se torej ki in razširja —
bije — ter goni dobrodejni sok neprestano na okoli, dokler ne za-

triplje zadnji in nas ne ponesó k poslednjemu spanju! Njegov udar je

bilo zadnje znamenje življenja — in nekdaj je bilo tudi prvo! Ako

odpremo kurje jajce med 2. in 3. dnevom valjenja, ne razloimo v njem

še ni pravih organov — pa pa opazimo malo rudekasto stvarco, ki

se pomika in skáe redno naprej in naprej : to je srce! Že Ari-

s t o t e 1 je videl ta prizor in ga je zval '7tíy[-'-/i jctvo-jasv/i, njegovi prestav-

Ijalci pa „pun t um saliens" — skakajoo piko. Ker se tako zgodaj

prikáže, lahko je umeti, da so ga zmatrali stari opazovalci najvážnej-

ším delom telesa, da jim je bilo primum movens dejanja in nehanja

telesnega !
^

—
Srce je torej gonílo, ki poganja kri na obtok. Poslednja pa pri

svojem kroženji ne zapustí nikdar žil, ne izlije se nikdar prostá v tka-

nine. Debele žile odvodnice se namre razrastajo koneno v neštevilne,

vedno bolj šibke veje in vejice, dokler ne nastane iz njih silno fina
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rarežica pretankih žilic. Iz teh izvirajo tanke zaetne privodnice, ki se

kmalu združijo zopet v debelejša debla, katera imenujemo žile privod-

nice ali vene. Kri torej prestopa neposredno iz arterij v vene.

Ta prevažná prikazen, katero smo tu le na kratkem nartali, pa

dolgo ni bila znana. Aristotel in njegovi posnemovalci so si kro-

ženje krvi popolnoma drugae mislili. Njim je bilo srce najgorkejši
del telesa, v njem se kri nekako „kuha". Rekli sO; da ima srce priro-

jeno vroino, da v njem gorí pravi „ogenj življenja". V nasprotji s

srcem pa so možjani in plua jako mrzli deli telesa (najmrzlejši del so

sploh možjani). Kri, ki dospe v te mrzle kraje, jako se ohladí in zgostí.

Jednako vodenemu soparu, ki takisto páde iz mrzlih zracnib prostorov kot

gostejša voda na zemljo, vlijé se tudi mrzla kri nekako zgošena proti

srcu. Ko dospe vánj, naglo je skri (kakor to stori sploh vsaka mrzla

stvar); a to traje le eden trenutek: prirojena srna gorkota z a vr e

kri in jo požene skoraj soparu podobno po telesi, kjer se pa kmalu

zopet ohladí in se vraa proti starému gonílu. ... Po ednih in istih

žilah torej prihaja in odhaja kri po náuku Aristotelovera in mnénji

njegovih uencev. Tako so verjeli do slavnega Angleža Harvey-a, ki

je 1. 1619*) strmeemu svetu proglasil nov náuk o kroženji krvi, náuk,

ki je sedaj obce pripoznan in katerega smo že poprej v glavnih potezah

nartali. (Konec prihodnji.)

Pasti' in vila.

Omámljeno gléclal jo jf pastir,po lesu je pasel še mlad pastir,

^Popéval je milo, vesel je bil.

Srce mn je polnil še sladek mir,

Nedolžno, Ijnbó so jo radostil.

PosluSal omámljeno ptice je,

Lepó kakor on gostoléle so

:

I duhal vonjáve cvetíce je,

Lepó kakor deek cvetéle so.

Pripásel je nékedaj v jase gaj,

Kar v grlu mu nežni je glas zamrl.

Zazdôl se je gaj mu nebésni raj

:

Pred sábo je divno ženó zazri.

Na mahi je víla poívala,

Nevidené bila milote je;

Obleka prozôrna pokrívala

Opôjne, kipée krasôte je.

Oárano zrlo jo je okó.

Porôdil so v prsih mu je nerair.

Srcó mu je bilo monó, n^pnó.

Okó je proglódalo jasno ji.

V pastirja je vprla poglôd premíl.

Vzrudélo je lico prekrasno ji:

Zcló ji je zôrni pastir godíl.

Pastir je še huje kopnél, kopuel.

Srcó je plamtélo še bolj od prej,

o dévi raonéje je koprnél

:

Neznana ga sila je gnala k njej.

Osupla je víla zavrísnila,

V obraz sramežljivo vzrudóla je

:

Na vróe srcó ga je stísnila,

S pastirjem v goró poletela je.

J. K.

•) Se le 1. 1628. prišla je njegova knjiga: ^Exercitationos de motu cordis et
sangninis" na svetlo. Prej je uil svoj náuk v svojih predavanjih.
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Slávni Slovenei,

„Slávme slavné slávu Slávuv slávnych".

J. Kolár.

T.

Dr. Jakob Župan.

o stoletnici njegovega rojstva,*)

Spisal Fr. Wiesthaler.

rihoflnji mešec bode tri in trideset, let, kar so zagrebli v Ce-

lovci moža, ki se je za razvoj slovenské književnosfci sploh

in leposlovne se posebe pridobil neprecenljivih zaslug. In

vendar zaman išeš na ondotnem pokopališci gomile, ki bráni zemské

ostanke veleuenega rodoljuba. Ni ga napisa, ni je cvetice, koja bi pri-

ala o hvaležnosti „poznih rodov": vse „pozabljeno — podrto!" Ce le

kedaj. uresniile so se gotovo o dr. Jakobu Županu žalostno in

Slovencem malo astno bridke besede Preširnove

:

„Slép je, kdor se z pétjara vkvárja,

Krájnec mój nm ôsle káže;

Pévcu vedno sréa láže,

On živí. vmi-rje brez dnárja".

Zato pa izpolnuje „Ljubljanski Zvon" le sveto dolžnost proti raa-

nom umrlega pisatelja, ako svojim itateljem klie v spomin njega

duševno podobo let os, ko obhajamo stole tnico njegovega roj-

stva. V naslednih vrsticah ne bodera na drobno našteval vse h knji-

ževnih del Zupanovih. To je že pred menoj storilo dokaj spretnejse

pero, in kdor se hoe v tem obziru natanneje pouiti, beri, kar je

pisal o njem g. prof. J. Mam, ki mu je v svojem „Jeziniku"
(1. XV. 1877) postavil dostojen književen spomenik. Jaz sem se le

namenil, prijavljajo pred tremi leti najden rokopis Županov, na krátko

obrisati njegovo književno delovanje ter ob enem „Zvonovim" bralcem

podati nekoliko zanimijivih, deloma íe nenatisnenili rtic iz življenja

njegovega. Vodila me je pri tem želja, da bi vzbudil v srci slovenskih

rojakov ut hvaležnosti do premalo islanega književnika, hvaležnosti,

ki postaja dan danes i v nas Slovencih im dalje redkejša.

*) Vsem onim f. gospodom, ki so mi nstno ali pisraeno. posredno ali nepo-

sredno pomagali sestaviti te rtice, izrekam na njih prijaznosti in trudu svojo pre-

srno zahvalo, imenoma ô. gg. : J. Smelej u, c. kr. šolskemu nadzorniku, A. Di-

mitzu, c. k. finannému direktorja, J. Ribernigu, stolnému dekanu v Ce-

lovci, J. ŠiSki, škof. tajniku v Ljubljani; isto tako pa za Slovensko književiiost

vnetira níencem svojim, ki so mi donesli marsikaj porabljirega gradiva. Pis.
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Jakob Župan (recte: Župan) narodil se je 4. julija 1. 1785. v

Pre vo j ah pod Brdom v kamniškem okraji na Kranjskem. Kje se je

šolal, tega nisem mogel povse dognati. Uvažajo posebno njegovo Iju-

bezen do hrvaškega jezika in národa si domnevam, da je dovšil veji

del latinskih šol na H r v a š k e m , menda v Varaždinu. Listine in letná

poroila Ijubljanske gimnazije omenjajo njega ime samo 1. 1802., ko je

bil že (v zadujem letu licejskih študij) slušatelj „fizike in matematike"

(= osmošolec). Obeh predmetov se je uil v prvem in drugem semestru

„izvrstno", in vedénje njegovo se imenuje obakrat „ganz gemäss" ; uži-

val je Thalbergovo ustanovo ter se oglasil za vzprejem v Ijubljansko

duhovensko semeniše 22. avgusta 1. 1802. V mašnika so ga posvetili

še le 5. februvarja 1. 1809.; ker je bil dovršivši bogoslovske študije za

posveenje še negoden, moral je najbrž precéj aša potrpeti. L. 1813.,

postane na Dunaji doktor sv. pisraa ter pride za duhovnega pomonika

v Šmar j e pod Ljubljano. Odtodi ga pozovejo 1. 1817. v Ijubljansko

bogoslovnico, kjer je ^professor publicus palaebiblicus" zasel stolico bib-

lije starega zákona in orijentalskih jezikov. Ondu je služboval do 1. 1835.

;

a ker se je bil sprl z duhovsko gosposko, moral je iti v prognanstvo

v Celovec.

Okrog 1. 1830. se je namre ugibalo, da Župan postane kanonik.

A škof A. A. Wolf podeli izpraznjeni kanonikat dokaj mlajšemu duhov-

niku Praprotniku To pa Župana, ki sicer nikakor ni bil estihlepen,

tako užali, da zane škofa hudo rtiti in s svojim ostrim jezikom po-

vsodi obirati in opravljati. Ni menj gorak pa ni bil svojemu tekmecu

Praprotniku. Kamor je prišel, posebno pa po krmah, govoril je grdo

o „volku" (Wolfu) in „praproti" (Praprotniku), eš, „volk se rad po

praproti valja", „praprot je niemurna rastlina, še volk se ne skrije

za njo", i. t. d. Mimo škofove palae je hodil vselej odkrit. Niti v

cerkvi in soli ni prizanašal svojima nasprotnikoma. Kmalu po sv. reš-

njem Telesi zbolí neko nenadoma duhovnik, ki je imel v stolni cerkvi

propovedovati (pridigati). Nihe ni hotel prevzeti njegovega posla ne-

pripravljen in vrhu tega v navzonosti škofovi, ki je po

starem obiaji nekaj prej pri procesiji nosil monstranico s sv. rešnjim Tele-

som. Iz te hude zadrege reši duhovšino Župan ter gre popolnoma nepri-

pravljen na leo. Za geslo svoji propovedi izbere si besede: „Osu je

osu, e je li Boga nosu". („Osel je osel, e je tudi Boga nosil.") Pri-

povedujo, kako je nosilo neumno to živine Vzveliarja v Egipet be-

žeega in pozneje v slovesnem sprevodu v Jeruzalemsko mesto poudarja,

da je kljubu tému ostalo vendar le — osel, ter napósled namigne, da

i dan danes marsikdo Boga nosi, a pri vsem tem je vendar le — osel.
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Poslušajoega škofa oblije rudeica in oi mu zažaré ; kako je bilo okrog

njega zbrani duhovšini pri srci, to si lahko misii však sam.

L. 1832. gre Župan nekega dne k župniku St. peterske fare v

Ljubljani ter ga prosi, naj mu prepustí propoved na praznik sv. Petra

in Pavla, patrónov farnih. Zupnik rad ustreže njegovi želji, in Župan

zane omenjenega dné propovedovati, kako so nekdaj apostoli zmerno

in préprosto živeli, kako pa se zdaj njih nasledniki škofje po visokih

palaah šopirijo in lenobo pasejo. Svoj govor je konal blizu tako-le:

„Poglejte! zdaj so nam volka (= Wolfa) poslali, da bi pasel mirne

ovice; a vprašam vas: kdaj je bil še volk dober pastir? Že si ta po-

žrešnež s praprotjo (== Praprotnikom) postilja, kaj bo zdaj z nami!"

i. t. d. Da se je govorica o ti propovedi bliskoma raznesla po vsem mestu,

pa mi n i treba dostavljati. Drug dan pride v šolo, koraka nekaj aša
molé gori in doli, napósled pa vpraša: „Ali ste kaj slišali?" in ponavlja

še dvakrát to vprašanje, vselej bolj naglašajo besedico „kaj". Bogo-

slovci se ve da odnikujejo.

Ker je tedaj vedno skrivno in oitno zoper Wolfa jezikal in te

grde navade ni hotel opustiti, dasi ga je miroljubivi škof sam vekrat

sváril in opomínal, nakoplje si napósled 1. 1832. sitno pravde z višjo

duhovsko oblastjo, vsled katere novarno obolí in za delj aša tudi v

književnosti umolkne. Nasprotniki so se sicer med seboj spravili, a to

ga ni rešilo žalostne usode. Napósled je jelo namre tudi v lad i pre-

sedati nespodobno vedenje njegovo, zato sklie komisijo : vladnega sve-

tovalca Veselá in ižanskega župnika Vojsko, ki sta po daljšem

nepristranskem preiskavanji Župana krivega spoznala.*) Zbog tega je

bil po najvišjem cesarskim odloilu z dné 13. septembra 1. 183.'3. od

uiteljstva od.stavljen ; dovolilo se mu je 500 gold. pokojnine. a ob

ednem z istim odloilom zaukazalo, da mu je v teku enega raeseca za-

pustiti Ljubljano in se stalno na.staniti v Celovci. Postavili so ga

celo tako reko pod policijsko nadzor.stvo, ker delj aša ni smel brez

posebnega dovoljenja prestopiti celovškega obmestja. Vrhu vsega tega

pa mu je dubovská oblast tudi še odtegnila pravico maševanja.
Dolgo in mnogo je moral moledovati, da si je dotino dovoljenje zopet

pridobil in bral je potera najpoznejšo mašo ob ednajstih v mestni farni

cerkvi celovški. Ker se z malo pokojnino svojo ni mogel živíti, kajti

potreboval je mnogo, zahajal je v najskrajnejše krme celovškega mesta,

da bi boljo cenó živel. Blagosrni škof Wolf ga je v ti revi podpiral

*) „e je Župan le stotino tega, s imer se je pozneje sam ponášal, res zoper

Wolfa in vlado govoriil, bila je kazen njegova popolnoma opraviena", zatrjtije mi

veletni prijatelj njegov iz Celovca. Pis.

H
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Z znatnimi vsotami (od 50— 100 gold.), ter vselej gostoljubno vzprejel,

kadar je prišel k njemii na Goriane ali v Ljubljano. Iz tega se da skle-

pati, da se je bil Župan s svojim škofom napósled vendar le spravil

in sprijaznil. Po dolgem bolehanji zatisne trudne svoje oi G. februva-

rija 1. 1852. v Celovci.

V svojih nazorih bil je svobodomiseln, „vnet Francoz, okužen še iz

za asov francoske oknpacije", trdi celovški moj vir, . g. stolni dekan

J. Ribernik, Županu prijatelj; v svojem vedenji in obnašanji pa udák,

skozi in skozi originalen, pogostokrat celo cinien. Potujo je imel

vsegdar le edno srajco pri sebi in kadar je bila ta umazaná, opral si

jo je sam. V plaš zagrnen je hodil po letí in po zimi. Ko ga nekdaj

škof radi tega pozove na odgovor, dokazuje mu Župan resno, da ga

plaš po leti bráni vroine, po zimi pa mraza. Obleka njegova je bila

redkokedaj edna. Edno pride celo k škofu v nesnažni, „špehasti"

suknji. O tem razjarjen vpraša ga Wolf (ki se je sam nosil práv ele-

gantno), mar li ne ve, kako se pride k „avdijenci". Na to se Župan

kar obrne in odide, drugo jutro pa pošije škofu lepo suknjo z naro-

ilom: „Ako ima škof z obleko govoriti in ne s lovekom, naj se

le s to lepo suknjo pogovorí!" Ne dolgo potem pa pride nekega dne

proti svoji navadi práv lepo obléen v šolo. Nov cilinder se mu sveti

na glavi, na sebi ima lep rn frak, iz žepa mu visi svilen žepni robec,

nogi v svilene nogovice obuti, tiita mu v krasnih šoinjih. Ko jo

tako opravljen v šolo primaha, bogoslovci kar ostrmé. Odloživši

pokrivalo jame mogono po sobi gori in doli hoditi ter si pihaje otira

pot, ki mu je hl po obrazu. Po dolgem molanji pa izpregovorí: „No,

koliko boljši sem pa danes, ko sem v lepi obleki, nego drugekrati?"

Ker mu nihe ne odgovorí, koraka še nekaj aša in preide potem k

pouevanju. Tudi v soli je bil rad muhast; tako n. pr. je dajal bogo-

slovcem, na katere „je imel piko", v predmetih, v kojih so dobro na-

predovali, slabé razrede, a dobre v onih, v katerih so zaostajali. Ker

se mu je oitalo, da vedno doma tií, najme si koijaža, ki ga je moral

skoro však dan ob štirih popoludné pred semenišem akati in potem

pod milo nebo peljati. Vekrat se je vozil práv dale, celo do Kranja.

V Ljubljani je stanoval zadnja leta pred odhodom v Celovec v

hiši, ki je zdaj na Valvazorjevem trgu last gosp. Nollija. Doma ni

prižgal nikdar lúi, eš, da je ne var no. Sobo si je tako uredil, da

pohištvo ni stalo ob stenah, kakor pri drugih Ijudéh, ampak sredi sobe.

Vsakemu kótu je dal posebno ime in sicer po predmestjih Ijubljanskih

:

eden kot so bile Poljane, drugi Trnovo, tretji Gradiše i. t. d., tako da

se je sprehajal vsegdar i domu po Ijubljanskem mestu. Ko je šel iz
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Ljubljane v prognanstvo, pustil je ondu vse tako, kakor bi šel le za

kaki dve uri na sprehod. Knjige, zlasti slovanské, Ijubil je strastno,

ter vedno prebiral tié ali ležé sredi njih. Pridobil si je bil nekaj

redkih glagoliških in cirilskih knjig ter sploh nabral tako velikánske

knjižnico, da je bila za nekdanjo Zoisovo prvá v vsi gornji Iliriji. In

vendar teh dragoeenih základov ni maral s seboj vzeti, ampak izbral

si je le slovanské knjige, druge pa spravil pri baronicah Lichtenthurnovih

(v sedanjem Lichtenthurnovem závodu za sirote), kjer so ostale še nekaj

aša po njega smrti. Gospod finanni direktor A v g. D i m i t z, ki

jih je popisal na poziv celovškega sodiša, pripoveduje, da je ta lino

vezana zbirka obsezala klasine proizvode raznih literatúr: nemške, la-

tinské, grške, francoske, laške, celo španske in holandské. Dvorljivi

uljudnosti ni bil Župan ni kaj prijatelj. Ko mu nekdaj na dan nje-

govega godu prinese deputacija treli bogoslovcev v imeni svojih so-

uencev pesniško estitko: „Vivat Župan" (zložil jo je bil bogoslovec

in znani ebeliar E. J. Kovai), zapodí Župan trojico práv osorno,

in M. Cop je moral potem posredovati med uiteljem in uenci, da se

je „ta rana zacelila". Na kosilo povabljen vedel se je vselej brez ovinkov

práv po domáce; po obedu se je kar ulegel, reko: Že dovolite, da

„Jakca" malo položim. — Kako sodijo Ijudje o njem, za to se v svoji

robatosti ni veliko zmenil, Ko je bil govoril ono usodepolno propoved

v cerkvi sv. Petra, vpraša ga neka baronovka : „Herr Doctor, wie konnen

Sie doch etwas solches predigen!? Sie miissen ja denken, dass alle

Leute Sie anschauen !

" Na to Župan : „ Glauben Sie, dass ich denke,

ich sei auf der Kanzel und predige Leu ten? Ich stelle mir vor, ich

sei auf einem Krautacker und spreche zu den Krautkôpfen." Baronovka:

„Ich danke fúr das Compliment."

Kakor mu je bil duh bister, tako jezik sploh piker in zbadljiv,

dovtipi njegovi rezki in duhoviti. Mnogi izmed njih se še zdaj od

ust do ust pripovedujejo, tako n. pr. : „Korliek-noriek," „metelica-

žabiCica", „Sirija in Mingrelija", „Kakadocija in Mingrelija", (o leži

Ijublj. semeni.ša), „Jesuitis — a Jesu itis", ,,complimentum — complete

mentitum", „canonicus — creatus ad nullum officium" ; o nápisu nad vráti

Ijubljanskega semeniša: „Virtuti et Musis" trdil je, da bi se moral

pravilno glasiti : „Servituti et muscis". Nekega dne je kosil v gostilni

„pri Mokarji" (sedaj „pri Slonu"). Po juhi da si prinesti ve jedil in

napósled zopet juho. Okrog sosedne mize je sedelo ve mladih práv-

nikov, ki so se ješemu profesorju múzali. Odhajajo stopi Župan k

rogavcem ter jih vpraša: „Kdo izmed vas mi more povedati, kaj se pravi:

„iure coepi — iure frnivi" ? Ko so si juristi delj aša zaman belili glavo,

3*
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ree Župan: „z juho sem zael — z juho konal" ter priklonivši se

odide. Sploh je dr. Župan Ijubil krmo; bil je velik jedec in dober

pivec. V Ljubljani je zlasti po leti o prostih dneh rad zahajal h Kr-

onu na tržasko cesto. Na vrtu mu je bila pripravljena miza, h ka-

teri ni smel blizu noben drug gost. Župan pride, slee suknjo, položí

srebern tolar na mizo, pripraví si knjigo ter zane jesti in piti. Y branje,

jed in pijao vtopljenega ni smel motiti nihe, dokler ni prišla gospo-

dinja ter spravila tolarja; toliko namre je znášal navadni raun

!

(Dalje prihodnji.)

Drobné pésni.

^,e k meni, dékle prelepó, Povéj, zakaj se me bojíš?

emú, emú se vendar braniš, Zoinó ti lice je rudee,

Saj záme v srci Ijúbav hraniš; Telo mlado ti zdaj trepee;

Le k meni, dékle prelepó! Povéj, zakaj se me bojíš?

Saj zla ne bodem stóril ti :

Objel te bom, o dékle moje,

Poljubil rožné ústna tvoje . . .

Saj zla ne bodem stóril ti!

2.

e|i roža krásna, deva, si; In drug nikdó ne vé za té,

Sred vta roža usajena, Jaz sám uživam tó lepoto,

Sied vta roža osamljena, Jaz sám uživam tó krasoto;

Ti roža krásna, deva, si. In drug nikdó ne vé za té.

Ostáni le v samôti tú

;

Ljubezni solnce túkaj šije,

Tam zunaj mrzla burja brije . . .

Ostáni le v samôti tú!

Svoj m i r.

(8l_2_z^>A£) P<\ fluv^TN g S)
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Agitátor.
Roman.

Spisal Janko Kersnik,

Prvopoglavje.
ilo je zgodaj zjutraj na starega leta dan 188 .. ,

Mrzel veter je bril po ulicah stolnega mesta ter dvigal goste

oblake suhega snega, ki je na debelo pokrival tla. Tu in tam

so brlele po oglih še svetilnice, a na nebu so priale goste zvezde, da bo

napoil lep, toda mrzel zimski dan. Ljudij ni bilo veliko po ulicah

;

zdaj pa zdaj se je prikázala kaka stará ženíca izza ovinka in liitela

po gladkem tlaku ob hišah dalje proti cerkvi, kamor je vabil mali tanko-

glasni zvon k zgodnji, tihi maši; ali pa je prisopihal mlad pekovski

uenec mimo, s težkim polnim košem na hrbtu, zvižgal in puhal gorko

sapo v pletené rokavice. Tudi nekoliko mlékaric je bilo že videti, ki

so prihajale s svojimi vozii v mesto, gazile sneg in opletale po njem

s kratkimi, visoko izpodbrécanimi krili.

Na sirokem dvoriši pred pošto so stále vprežene saní, in po-

stiljon se je pripravljal, da odrine iz mesta. Na sanéh pa je sedel v

debelo suknjo závit mož, kateri se je sedaj z nejevoljnim glasom obrnil

do voznika

:

„Bo li kaj, Tine — ali ne bo ni ?"

„Le malo še potrpiva, gospod!'' zavrnil je oni pohlevno; „še enega

móram poakati! Nekega gospoda — od sodiša ali ká-li!"

„Katerega ?" vpraša potnik radovedno.

„Nov je, nov! Jaz ga še ne poznám, pa dejal je, da je k nam
premešen, Prostora bo dovolj, in s sánkami bomo tudi urni — da

bi le prišel!"

Oni na vozu je zamrmral nekaj nerazumljivega v ruto, s katero

si je bil ovil vrat na debelo.

„Aha, je že tu!" dejal je v tem Tine ter šel poasi naproti go-

spodu, ki se je bližal preko dvoriša.

„Je li moj koveg tu?" vpraša prišlec.

„Da, da, vse je v redu!"

„Mrzlo bo, mrzlo, prokleto mrzlo!"

;,0h, saj imate kožuh!" tolaži postiljon.

V tem je bil oni zlezel na saní in obiajno pozdravil sopotnika-
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„Se li peljate tudi v Borje?" vprašal je naglo ter zavijal nogi

v kožah.

„Tudi!"

„Dobro, dobro! Da nas je le ve!"

Tine je pognal svoja konjia in glasno zatrobil, da je odmevalo

med visokitni hišami in udno razlegalo se tanko žvenketanje kra-

guljcev. V malo trenutkih so bili iz mesta na širokí véliki esti,

kjer so vozniku kázali tir le veliki obcestni kameni in telegrafovi stebri.

Oba potnika sta si užgala smodki in oni v kožuhu se je obrnil

zopet k drugemn v suknji

:

„Ste li znani v Borji?"

„Se ve da!«

„Oh! Veselí me to! Torej so Vam tudi razmere tamo znune."

„Še predobro!" smeje se oni.

„Umejem, umejem! Vi bivate torej stalno v Borji. Oprostite, da

se Vam predstavljam : jaz sem vládni koncipist Ruda."

„Plemeniti Ruda?"

„Da, da!"

„ul sem že o Vas! A jaz sem koncipijent Kore!"
„Ah! Veselí me, jako me veselí! Koncipijent pri odvetniku —
„Pri Hrastu!"

„Oh, znano ime! Pri Hrastu torej! Narodnjak, dober narodnjak

— to.«

„Kakor vsi v Borji!"

„Se ve da, se ve da," hití Ruda; „to vse vem ; Borje je naroden
trg. Veselí me, da pridem tja."

Kore je v tem ústni zaniljivo raztegnil.

„Vam je li grašák Meden znan?" vpraša potem naglo.

„Tudi, tudi! Po imeni! Pa ta "

„Ni naroden!" smeje se Kore.
„Ha, ha!* pritrdi oni, ter izkuša vnovi zapaliti svojo sraodko, da

bi zakril svojo zadrego.

„Vi ste pa dobro pouení o naših gospodili!'' omeni vnovi
Kore z zbadljivim naglasom.

„To mora pa biti pri nas! emu smo pa politiki?"

Koncipistov glas je bil nekoliko ošaben.

„Kaj pa družba sicer? Kaj gospé? Je li kaj zábave?" nadaljuje

potem naglo.

„I, v tem morate biti vendar tudi pouení? Politika ima mnogo
opravila s — krili!" roga se Kore.



J. Kersnik: Agitátor. 30

„Vi ste dôvtipní! Toda — oprostite — v aktili nimamo také

politike!''

„Skoda! Sicer bi jih še rajši itali!"

Smijala sta se oba.

V tem pa se je jelo daniti. Rudee svit je legel na širno, s snegom

pokrito ravnino, in lahna meglica se je izgubljevala proti podaožji daljnih

gorá. Debelo ivje se je lesketalo po vejali dreves, poredkoma stojeih

ob esti, in sulo ž njili, e je droben šinkovcc sfrfôlel z vršika. Po

esti pa so sédale vrane v gostih tolpali, preletavale se pred vozom ter

spušale se zopet za njim na tir.

Vse se je godilo tiho: dirjajoih konj ni bilo iiti, in saní so brez

glasú smuále po snegu; le kraguljci, prip'iti konjemi na uzdi, žvenk-

Ijali so tanko v jutranji zrak.

Z ravnega, samotnega polja, po katerem je tekla s prvega cesta,

dospeli so potniki kmalu v goratejši svet ; a Imdib strmih klancev ni

bilo. Ob esti pa so se vrstila sela in vasí.

„Iraanio li še mnoga pota?" vprašal jo Búda zopet po dolgem

molku ter globoko zazeval.

„Da le prebijeva prvo postajo; potem bo .še poldrugo uro vožnje."

„Vrag, da je ni železnice!"

„Preskrbite nam jo, vi vládni možje!" smeje se Kore.

„Oh — kaj mi! vi, vi in vaši poslanci!"

„Ha ha, ti nam še postené pošte ne morejo pridobiti. To je vse

humbug!"

Vládni koncipist se je s udnim pogledom ozrl v svojega soseda

;

polovica istega je bila zadovoljnost in pritrjevanje, polovica pa bojaz-

Ijivo udenje. Toda kot moder politien úrad nik ni zinil besedice.

Kore pa itak ni util poklica nadaljevati ta kritini predmet.

V vaši Groblje je bila prvá postaja. Tam je oddajal postiljon

pi.«ima, tja namenjena, ter prejemal druga za Borje in daljne postaje;

tudi nove potnike je rad naložil, ako je bilo le prostora dovolj na vozu.

Konj pa ni preprégal ; morali so do Borja.

Danés sta akala dva popotnika, da bi prisedla na pošto: mlad

mož, opravljen v tanko, vrhovno suknjo, in priletna kmetíca.

„Oh; gospod uitelj, kaj pa Vi tukaj uganjate?" poklical je Kore
prvega.

Ta pa je najprej zlezel na saní poleg Tineta; vedel je, da tu velja

stará prislovica, da tisti prej melje, kdor prej pride.

„Izlet smo napravili sinoi, izlet! Pa sem se malo zakasnil," od-

govoril je s hripavira glasom; „drugi so odšli okoli polunoi, meni je bilo
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pa tu bolj vše. Pri Vodetu — godba, petje, ples ! Skoda, da Vas ni

bilo. Kako ste se zabávali doma v praznikih, — saj ste bili pac doma?"

„Malo, malo! Najve v mestu!" zavrne Kore in predstavi ui-

telja svojemu sosedu, kateri je odzdravil na pol prijazno, na pol pa

ošabno.

V tem je opravil Tine svoj posel in kregal se le še na glas

s kmetíco, kateri ni bilo vec prostora na sanéh.

„Môli baba!" odrezal seje koneno in udaril z biem po konjih.

Uitelj si je smehljaje mal roki in stisnil j i v žepa, Kore pa se

je z ironim smehom obrnil k Rudi:

„Glejte, tu takoj lehko studirate naše prometne razmere! Castnim

obanom Vas bodo takoj volili, ako le obljubite, da boste kaj storili."

„Treba, treba res kaj ukreniti!" dejal je oni saraosvestno in zavil

se tesneje v kožuh.

„Nocoj bo pa v italnici zabáva," oglasi se uitelj s sprednjega

sedeža in potegne nogi malo k višku pod postiljonovo odejo.

„Oh, tega nisem vedel," — vzklikne Kore.

„Zabáva? Beseda?" vpraša vládni koncipist; „pride li glavar tudi

tja?"

„I kaj pa! Vse, vse zahaja v italnico, odkar je „Leseverein" umri.

Tako se suemo na svetu!" posmehuje se Kore, a potem naglo pristavi:

„A kaj bode vendar nocoj v italnici? Tombola, ká-li?"

„Tudi! A najprej — predavanje."

„Béžite, béžite! Kdo bo pa predával? Novi kaplán raorda — ta

je tako nekako hud!"

„Ne, ne — pa ugenite!"

„Ne morem! Predavanje, to je pri nas neuveno!" klie Kore.

„Naš notár bo predával!"

„Ha, ha, o em pa?"

„Ni znano ! Pa mož se peá v prostih urah z astronomijo. Morda
bo o tem kaj povedal?"

„Tega ne smemo zamudití ! Tudi Vi ne, gospod koncipist ! Videli

bodete borjanske tržane, kako ueno se bodo spogledovali pri tem pre-

davanji. Izvrstna misel! Pa to ste vse izumili v teh stirinajstih dne-

vih, v katerih mene ni bilo v Borji!"

„A — gospé ? Katere gospé prihajajo v italnico?" ustavi kon-
cipist Korenovo udenje.

Uitelj je hotel odgovoriti, toda Kore ga je na «krivnein dregnil

z nogo.
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„Kako morete povpraševati ?" hitel je, da bi prepreil uiteljev

odgovor. „Rekel sem Vam, da vse pride, kar koli štíje k haute volée

v našem Borji: glavarjeva gospá, nadzornikova soproga in usnjarjeve

herke; fina dekleta in groš je pri hiši; potem prihaja aši grašá-

kinja Medenovka, á propos, saj jo morda poznáte?"

„Medenovka? Oh, plavolasa je, in Nemka — neli?"

„Da, da ! V mestu je mnogokrat !"

„Ah, superbe! Izvrstno! Poznám jo."

Plemeniti Ruda se je samoljubno nasmehljal.

„Potem imamo še Filipino Vrtanikovo, póstarno gospico, katera

rada igra na italninem odrú, toda le mlade vloge, akopram so j i ma-

terinské najbolj príkladne. In mnogo, mnogo drugih gospá in gospodiin I"'

„Boletove ste pozabili !" oglasi se uitelj, ki ni vedel, se li Kore
sali ali ne.

„Dekletec ni doma, gospá pa redko zahaja v Borje," deje oni.

,,StareJ8a, Milica je prišla domov !"

„Tako?" méni Kore malomarno; ,,no, vidite, ta bi bila izvrstna

za Vas; lepa mora biti — in bogata bo, da malo tacih."

„Hvala lepa!" zavrne oni skoro zamérljivo.

„Potem pa žena Vašega aefa — doktorica!" nadaljuje uitelj.

„Oh, ta se pa z otroki bavi!" zavrne Kore. Pa dejal je to ven-

dar spoštljivim naglasom, da ga je koncipist zauden pogledal.

Donei glas Tinetovega roga jim je konal pogovor. Driali so že

mimo prvih borjanskih hišic, in malo potem ustavili se pred pošto na-

sproti italnine krme.

„Na svidenje — zveer!" klical je še Kore, ko so se razhajali.

Drugo poglavje.

Predno nadaljujemo svojo povest, treba vendar, da seznanimo i-

tatelje malo bolj z osebo, kateri je namenjena glavna vloga v skrom-

nem dejanji, ki se bode tu razvilo, namre s sedanjim odvetniškim

koncipijentom Andrejem Koreom.
Imel je sedaj blizu trideset let in bil je bolj veliké, nego srednje po-

stave, košen in vitek ; krátka rujava brada in njegovi dolgi, nazaj esani

lusje prouzroevali so nekov resen vtis, katerega pa je zopet motilo

dvoje malih, temnih pa jako veselih oij. Lep ni bil, a nikdo bi ne

smel rei, da je bil práv nasprotno — grd mož ; nekaj simpatinega,

prijaznega odsevalo je vedno z njegovega lica, igar vplivu se nihe ni

niogel ustavljati. Tudi njegova vnanja oprava je bila sedaj elegantná,

kakor se .spodobi odvetniškemu kandidáta,
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Kore je po burnih asih svojega studiranja in poznejšega klatenja

po raznih uradih in pisarnah napósled zavil v mirno luko obinskega taj-

ništva v Borji ; isto je oskrboval malo let. Borjanski odvetnik dr. Hrast

je .spoznal ob raznih prilikah, da v raladem moži tii vendar .še dosti

dobrega, in sklenil je, spraviti ga zopet v prvotní tir: vzel ga je v

svojo pisarno. Ob ednem pa se je oni moral obvezati, da bo dovšil

še svoje nepopolne preskušnje. Kore je z veseljera vse obljubil, pridno

delal v pisarni ter bil od dné do dné rabljivejši, samo preskušenj se ni

lotil. „Saj je še as", odgovarjal je stereotipno raznim opominjevanjem

;

tako je potekalo leto za letom, in takóv je bil Andrej še, ko smo ga

videli na starega leta dan vraajoega se domov v Borje.

A ker je bil tako gledé socijalne stopinje zlezel za nekoliko kli-

nov vise, postal je tudi — italnini odborník in v ti vážni službi ga

vidimo zopet zveer pri italnini veselici. Nocoj je bil kar nagloma

iraenovan rediteljem, in radovoljno se je lotil nehvaležnega posla.

italnini prostori so se naglo polnili ; veselica na starega leta

dan je bila zlastí zarad tombole borjanskim tržanora najbolj priljub-

Ijena; mladi svet pa se je itak veselil plesa, s katerim se je moralo

prieti novo leto. Tako je zahtevala ukoreninjena navada — odkar je

stala borjanska italnica. Letos pa je prišel odbor z novotarijo, gledé

katere so konservativni društveniki jeli resno glave in ráme zmajevati,

eš — kaj bo zopet s tem ? Napovedano predavanje jih je tako vzne-

mirilo. Toda na drugi stráni tria jih je radovednost in naudajala skrb,

da jih bodo drugi zmatrali za nespôsobné umetl tako predavanje

— in tako se je zgodilo, da je bila nocoj italnina dvorana bolj pnlna,

nego kedaj ; blagajnik, lekár Sok, mel si je roki in notarju estital na

gotovem, vsestranskem vspehii. Sam je bil v svest', da ím ve je

obinstva, tem ve tablic se bo pri tomboli spealo — in italnica je

potrebovala novcev za predpustne besede.

Pa ne samo dvorana, nego tudi druge sobe so bile ])nlne: obin-

stvo se je vrstilo v njih, kakor bi bilo po dijetnih razredih nvršeno.

V prví sta sedela dva poduitelja, nekoliko sodnih in drugih pisarjev

in davkarska praktikanta. Drugo sobo pa so bili posedli nadnitelj,

davkarski nadzornik in davkarski kontrolór, zemljiški knjigovodja in

nekoliko tržanov, se ve da imovitejših ; kdor je bil oženjen, pripeljal

je tudi svojo soprogo. Tretja soba pa se je le polngoma polnila. Mladi

neoženjeni sodník in njegov adjunkt sta bila že tn, in pri njima od-

vetnik dr. Hrast s svojo ženo. Govorili in ugibali .so o drugih, bodo

li prišli, ali ne. Vnanjih ianov z blížnjih gradiev se niso nádejali

;

sneg je bil prevelik.
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„Pa Bolé mi je obljubil, da pripelje svojo Milico," trdil je Hrast.

„Koliko je stará?" vprašal je adjunkt zaspano. Imel je navado,

da je tako léno govoril.

„akajte, da zraeunim — petnajst, o ne, šestnajst let — v se-

demnajsto gré. Poraislite, najkrasnejša leta!"

„Premlada, preralada ! To je otrok!"

„Da in ne!" smeje se odvetnik; ,,meni taká leta iiajbolj ugajajo."

Soproga ga s pahljao na lahko udari po roki.

„Ti si nepoboljšljiv!"

„Le pomiri se, draga moja; kdor najve govorí, ta ne kúpi."

„Je li lepa?" vpraša sodník.

„Oh, tu se je oglasil idejalist! Ne vem, kaka je sedaj, a obetala

je pred leti mnogo, predno jo je Bolé poslal v Svico. Sedaj se je vrnila,

in ostane menda doma."

Med vráti se je ulo glasno škripanje novih evljev in v sobo

stopi naš znanec pi. Kuda v fraku, z belim ovratnikom in cilindrom.

Za njim pa nocojšnji reditelj Kore.

„Predstavíte me vendar!" šepnil je prvi tému na uho.

lDa\je prihodnjií.)

„Križanje Krista."

v umetniškem domu na Dunaji je sedaj razstavljena najnovejsa slika

Munkacsyjeva, „Križanje Krista", pendaut k podobi „Krist pred Pilátom".*)

Velikánska podoba dela tudi velikansk vtis. Pobožno, rekel bi, stojí

dunajsko prebivalstvo pred tem najnovejšim umotvorom slavnega Madjarja.

Ni uda ! Tako ncposredno se ta prizor ni še naslikal. Nad mestom Je-

ruzalemom grozí zatemnelo nebo. ki je videti v dalji kakor bi pretilo s

pogubo brezbožnemu Ijudstvu. Spredaj se vidi vrh gore Golgate in pot,

ki drží v mesto. Na križi, bolj na desni stráni podobe, visi Sin božji med

razbojnikoma, oí ima obrnené proti nebu. Obraz in vsa postava nam káže

grozne múke, ki jih trpí Krist za rešitev loveštva. „Oe, odpusti jim, saj

ne vedó, kaj delajo I " te besede je ravno moral izrei, udan in potrpež-

Ijivo trpe. Pod križem zgrudena objema mati njegova noge križanega,

Silnj prizor je uniil obutke máterinemu srou. Marija Magdaléna, Marija

Salome in apostel Janez v bridki srni bolesti se jokajo za blagiin ue-

nikom. Rabelj je pobral svoje orodje, z lestvico na rami se odpravlja na

*) Glej ,Ljubljanski Zvon" I. 5J3 in II. 18?. Ui-e4.
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pot. Njega ne motita kar ni jok in žalost, mehanino je opravil svoje

delo, še eden pot pogleda, ali je pa vse dobro opravil in sedaj gre. Proti

mestu odbajajo rimski vojaki, nekateri se ozirajo nazaj, nekaj pa jih je

ostalo za stražo. Ti odvraajo Ijudstvo, ki iz radovednosti rije h križu.

Vsi obutki se beró množici na obrazib : pomilovanje, sovraštvo, radoved-

nost. Rimski stotnik na konji iz srede množice gleda na križanega. Videti

je, da mu vsakeršni obutki gibljejo srce, strme se udi toliki potrpež-

Ijivosti. Višji dubovnik na konji odhaja, še enkrat se ozré nazaj na križ.

Sovraštvo, a tudi zadovoljnost mu je brati na obrazu; saj je dosegel on

in njegova stránka, kar so hoteli. Unien je oni, ki jim je z blaženim

svojim naukom delal škodo. Dva farizeja se odhajaje pomenkujeta o teni,

kar se je zgodilo, eden menda ne odobruje sodbe, a drugi mu živahno

razlaga, da je sodba opraviena. Fanatik izmed Ijudstva z dvigneno roko

krié pretí križanemu. Grozne múke Nazarenca mu niso genile srca. Mlad

žid se reží in spakuje pod križem, uklanja se ironino kralju židov. Juda

Iskarijot, vide, kake nasledke ima njegovo izdajstvo, beží, kakor bi ga

podile furije, ter si hoe iztrgati srce i z prsij. Obupnost se ne more bolje

predoevati, kakor nam jo káže podoba tega nesrenika.

Munkacsy je tud ta pot naslikal stvar po svoje, realistiéno. Nobene

nenaravne svetlobe ni na sliki ; mrtveci ne vstajajo iz grobov, tudi solnce

se ni omrailo, temve vsa priroda se pripravlja k nevihti. Težki oblaki

visé na nebu in zakrivajo solnce, medla svetloba obseva križanega. Slikar

je svetlobo uredil tako, da je Krist in skupina pod križem najbolj razsvet-

Ijena, Ijudstvo je bolj v temi, tudi mesto Jeruzalem je v dalji medlo

oséneno. S tem je pogled takoj napeljal na glavno osebo in napravil tudi

dober efekt. Križi ne stojé v edni vrsti, ampak delajo trikot, tako da sta

razbojnika nekoliko nazaj pomaknena ; tudi stojí ves trikot napošév proti

gledalcu. S tem ima lepšo perspektivo. Kolorit je jase, povsem boljši,

kakor je bil na sliki „Krist pred Pilátom". Kompozicija je pregledna in

spretna, posamezne osebe izvrstno karakterizovane. Posebno lepo komponi-

rana je skupina pod križem. Prizor je slikar predoil neposredno in tudi

ni preve realistien, tako da bi morda ne pristojal ti vsebini. Vendar pa

ima Munkacsy nekatere napake, katerih kar ne more opustiti. Te so, da

samo glavne osebe skrbno silika in zdeluje, druge pa preve površno, ali

da jih asih celo slabo riše. Tudi ima perspektivinih pomot. Krist na

križi je n. pr. jako prevelik ; ravno tako rimski vojaki, ki odhajajo v mesto.

A navzlic tému je podoba velikánski umotvor in dan danes se malo podôb

vidi, ki bi imele toliko historinega in uraetniškega pomena kakor „kri-

žanje Krista". J o s. Vesel.
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Književna poroila.

I.

Weriand de Graz.

Zgodovinsko-rodoslovua razpvava, spisal Davorin Trstenjak. Založil pisatelj.

Tisk tiskarne družbe sv. Mohorja v Celovci 1884, 8", 71 str Cena GO k.

Drobno, ali za slovensko zgodovino prezanimivo knjižico poklonil

iiam je pred kratkim neumorni naš pisateljski starina Davorin Trstenjak.

S to knjižico nam je razbistril g. pisatelj eno najtemnejših dob naše

domae zgodovine in za zmerom iz nje prepodil zagonetno pošast Pop p o

Starchand, Thuringen-Weimar-Orlamiinde in Sempt-Ebers-

berg, pošast, ki je zadosti dolgo po naših specijalnih zgodovinah strašila

in glavo belila marsikateremu mlajšerau preiskov.alcu naše povestnice. Gospod

Trstenjak je razvozlal štreno, katero so bili malo kritini, akoravno zeló

marljivi preiskovalci (kakor : Frôhlich, Gebhard, Tangl, Muchar) zmedli, in

zgodovinskemu svetu enkrat za vselej dokázal, da prvi znani praded

Windischgrätzov t, j. Weriand de Graz, ni bil Weiraerovec, pa

tudi ne ednoisti z Werigandora, bratom breškega Starchanda (von Frie-

sac h), ali pa gróf plaienski, marve doma koroški plemi
nižje vrste, ijega nasledniki so dospeli do knežje asti (pg. 4).

To svojo trditev je podprl g. Trstenjak s tako neovržljivimi dokazí,

da je celo nemška kritika njegovo razpravo zeló láskavo ocenila in le ob-

žalovala, da knjižica ni ob ednem tiskana tudi v nemškem jeziku. Trste-

njakova znana uenost, njegovo poznanje vse dotine literatúre, njegova

bistroumnost, logina doslednost in redki dar srenega kombinovanja, pri-

kazujejo se nam v ti knjižici, kakor v malo kateri dosedanji njegovi raz-

pravi. Tudi najstrožji skeptik ne mogel bi ni ugovarjati dôslednému

izvajanju Trstenjakovemu. Rezultati njegovega preiskovanja imajo tem vejo

vrednost, ker se navadno ujemajo z nazori in rezultati najkritinejših do-

tinih nemških zgodovinarjev, n. pr. Ankershofna, Trudperta
Neugarta, Wendrinskegai. t. d. S krátka, delce je originálne

in zmagljivo!

Naravno je, da Trstenjak pri svojem rodoslovnem preiskovanji raz-

pravlja in pojasnuje tudi lep kos slovenské, zlasti dinastine zgodovine

od 1. 1091. pa do 1. 1250. in še dalje. Tu se omenjajo ne le dogodki tioi

se koroáke in bližnje štajerské zgodovine, nego sósebno še isterske in kranjske,

pa tudi oglejske in goriške, Zlasti važno je, kar se poudarja na str. 9.,

da so bili Slovenci že v IX. stoletji (za vojvode Henrika, ki

se je podpisoval „Dux Sclavorum, seu Carentanorum") vsi pod ednim
žezlom združeni! Nato zgodovinsko resnico le preradi . pozabíjame,
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kakor bi se báli sami svoje sence! Vojvodina koroška je imela na jugu

in vzhodu svoje marke, t. j. istersko, Slovensko, gorenjo in dolenjo šta-

jersko. V tem zmislu je g. Trstenjak práv dobro protolmail, zakaj so se

isterski mejni grofje imenovali „marchiones Carentanorum" (na str. 24).

Knjižica iraa tudi nekaj práv zanimivih topografiških opazek (na str.

10, 12, 29), n. pr. da se zemlja na južni stráni Konjiške in Dolgegore
še vedno imenuje Krajina in njeni prebivalci K r aj in ani. Samo bilo

bi želeti, da bi se pri posamiénih krajevnih imenih ne opušalo povedati,

kakor se je to na str. 12. zgodilo, kje in blizu katerega znanejžega kraja

se ti kraji nahajajo. To je potrebno zavolj pregleda teretorjalnih odnošajev

in ker so v listinah imenovani kraji asih tako neznatni, da jih dan danes

ne nájdeš celo na speeijalnih zemljevidih, ali pa da vsaj mnogo aša izgubiš

z dolgim iskanjem.

Trstenjakovo delce podaja tudi nekoliko lingvistinih opazek (na str.

31.), od katerih je zlasti vážna, da se mora dan danes pisati Yalkun, a

ne Val hu n (str. 32.). Pri tolmaenji besede grád, gradec bi bilo

opaziti, da so stari Slovani tako imenovali svoja ograjena zbirališa (na-

vadno na kakem holmci), kjer so trgovali in posvetovali se o skupnih

zadevah. Gradec je bil središe župe in ob asu nevarnosti pribežiše in

trdnjava proti sovražniku. — Akoravno moramo Trstenjakov jezik v obce

hvaliti, vendar se ne moremo z nekaterimi njegovimi izrazi sprijazniti,

n. pr. s polehniti (str. 56) za nemški „belehnen" (podeliti kot benefícium).

Stvarnih pomot podpisani ni mogel opaziti v ti knjižici. Neverjetno

se mu zdi samo, da bi bili Franki že 1. 534. ez vso Koroško, in torej

tudi nad slovenjegraško okolico vládali (pg. 6.). Vprašanja o prvobitnosti

Slovanov v denašnjih slovenskih pokrajinah dotica se g. Trstenjak le mi-

mogredé (str. 29.), vendar pa navaja tudi novih nemških pisateljev, ki

zagovarjajo omenjeno prvobitnost in s tem potrjujejo Trstenjakove názore.

Ta razprava bi utegnila zanimati tudi nestrokovnjake že zavoljo

zgodovinskega pregleda v „Úvodu", še bolj pa za to, ker se dokazí na vec

mestih ponavljajo in vedno z novimi uzroki, ali pa z druzega stojališa

utrdujejo, kar bi sicer za ízobraženega historika ne bilo potreba.

Konena moja sodba je, da g. Trstenjak zaslužuje za svoj
ne mali trud popolno priznanje od straní našega izobra-
ženega obinstva, kakor si je to v predgovoru knjižice želel sam.

S. R.
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Umetniške starine na Gorenjskem.
Naša dežela ima malo unietniških starin ohranjenih, vendar ne celo

tako malo, kakor se v obc misii. Mnogo naših obilih cerkvá je bilo se-

zidanih v siednjem veku ali v 16. stoletji v zlogu tedanjega aša, v got-

skera. Res, redka je stavba, ki je brez škode prebila premembo ukusa

v zadnjih treh stoletjih, Preraenjevalo in popravljalo se je edino po zah-

tevah asovnega zloga, mnogokrat tako temeljito, da je stari izvor spo-

znati le na posaminili podrobnostih. Preteklo stoletje je bilo gledé pre-

ziranja in zanievanja prejSnjili stoletij posebno brezobzirno, vse gótske

stvarí so bile izobražencem baroka, samo barbarstvo. Naši aši niso bili

ni kaj milostivejši.

Namen teh malih spisov bode opozoriti naše obinstvo na posamine

starine in obuditi zanimanje med našinci za také stvari, ako neemo tega

prepastiti tujcem. Preverjeni smemo biti, da se bo pri popravilih ravnalo

z mnogo vejim spoštovanjem in razumom, kadar se bodo cenile naše sta-

rine tako, kakor so vredne. V naši domovini se žrtvuje leto za letom pre-

cojšnja vsota za dela srednje in dvojbene umetniške vrednosti ; zavrže se

mnogo starejših reij ter nadomestijo se z novimi, malokrat boljšimi. Kon-

servatizem je tu ob ednem tudi varnost in šedljivost.

1. K.órenska dolina,

Kakor drugod po naši deželi, naliaja se v kórenski dolini ve cer-

kvenih stavb iz srednjeveške dobe, iz gótske in celo románske. Popol nonia

v prvotnem zlogu ohranjena ni nobena, vendar imata dve še po vejem

znaaj prvotnega tvora.

1. Bela Pe. Farna cerkev v Beli Peci je ohranila po vejem svoj

gótski tvor. Na srednji steni kôra (presbiterija) zunaj je vzidana mala

kamnata ploša z upodobljeno roko, ki káže s kázalcem na letnico 14G3.

Poleg letnice je tudi kamnoseško znamenje, prej ko ne znamenje stav-

barja cerkvenega.*) Vsa stavba, glavni stvor in podrobnosti se zlagajo z

navedeno letnico. Cerkev je znotraj dolga 1G'50 w; kor sam je 9'15 m
dolg in óí)0 m širok, ladja je dva metra širja. Zidne podpore réber —
Dienste — imajo v kôru majhne kapitéle z grbi. Rebra na svodu ladje

*) Srednjeveški karanoseki, stavbárski mojstri in pomoniki vsekavali so

ranu-e v svoja dela namestu imen posebna znamenja, sestavljena iz geometriénih

potez. Sestavljali so znamenja tako, da so delili trikotnik, kvadrát, krog itd. po

raznih zistemih; iz teh vekrat bogato sestavljenih rt so jemali malé kose za zna-

menje. Posamezue stavbárske družbe so delale znamenja po eni zistemi; tako je

mogoe po teh znamenjih soditi na izvor in doraovino delavcev in mojstrov ter tudi

na as stavbe.
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so razpoložena po isti zistemi, veinom po diagonalah in po rkah, s temi

vsporednih; iz tega se sme sklepati, da je bila vsa cerkev sezidana v

enem asu, ali da zidanje ni trajalo obilo let. Poleg svoda je ohranjen še

kameniti okvir pri vratih, ki drzé iz kôra na severni stráni v zakristijo.

Okna so v zgorenjem delu zazidana, torej zdaj pravokotna; zunaj se loi

nov zid vidno od starega gotskega loka — platiša oken so še gótski

poševna.

Zvonik je v primeri visok in mogoen, line ostro lokane, strehu po-

znejša. V zvoníkovem pritliji je zakristija.

Na južni steni znotraj je vzidana ploša z dvema velikima grboma

in tem nápisom : Der Frau Florentina Weillandt des edelfesten herrn Cri-

stophen Caspars Eheliche Frau ein Geborne Rechpacherin . . . . 1639.

V tleh ladje je vdelana veliká spominska ploša z grbom, v katerem je

divja koza. Obpis — gotskih minukel je po hoji tako uglajen, da ga ni

mei brati.

Listin hrani nekoliko g. župnik ; najstarejša je kopija pogodbe „wegen

H. Pfarrers zu Crainau und der Burgerschaft zu Weissenfôls" od leta 1465.

Pri nekaterih hišah se nahaja še kak ostanek srednjeveških likov

n. pr. kamenit okvir pri vratih in oknih ali kaka železná mreža v oknih.

2. Ratee. Cerkev je majhna ; v kôru, 5-90 m dolgem in 4*50 ni

širokem, ohranjen je gótski zlog na svodu; rebra, opirajoa se na malé

konzole, zbirajo se koncentrino v enem sklenilniku. — Pri ladji, ki ima

raven strop, unien je ves zlog. Zvonik, v primeri mogoen, stojí spredaj

in se nekoliko zožuje v višini ; nima pa prvotne svoje višine, ali morda ni

bil nikdar dozidan do prvotne višine. Omeniti je dveh starih kazul od

belega platná, krašenih s cvetkami in podobami angeljev ; vse je vézeno

z nepredeno svilo v raznih bojah v selskem zlogu. Cvetke so namre istega

genra, kakeršnih se še spominamo na hrbtiših nioških belih kozubov. Na-

mesto „selski" bi morda bilo bolje rei „národní" zlog, da ne bi kdo mi-

slil pri izrazu „selski ali kmetiški" na kakov zanievalen pomen, ker te

cvetke, akoravno prosto mišljene, zadovoljujejo práv dobro terjatvam plo-

skega ornamenta.

Blizu enako veliká cerkvica stojí na pokopališi z jako starim zvo-

nikom. Kdor se pelje mimo Rate po železnici, lahko opazi ta zvonik,

zidan od debelega rezanega kamea, neometan. Obokane line so predeljene

s stebrikom, ki nosi dva manjša oboka na podlagi, románskemu zlogu

lastni. Te line priajo o starosti zvonikovi, románski zlog se je izpremenil

poetkom 13. stoletja v gotskega. Ta stari stavbeni spominek je vreden

vsekako tolike poprave, da bi se ne razrušil ; stoletja so mu razjedla stene

do živega. Tudi mali zvon šteje med najstarejše, ker je brez napisa; kor
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cerkvice ima gotsk svod, rebra se opirajo na konzole, ki so upodobljene

kot glave ali maske. Strop ladje je raven. Na južni steni kôra je odpadlo

nekoliko beljenja, nekaj je odstranjenega, da se vidi del staré freske na

steni. Brezbradni moški obraz s krono na glavi in kar je še videti, káže,

da najbrže predstavlja slika Krista pred Pilátom. Barve so svetle in precéj

živahne, modelacija bolj ploská ; omenjeni obraz káže precéj individuálnosti.

Po vidnem delu slike soditi je mlajša mimo onih pri sv. Janezu poleg Bo-

hinjskega jezera ali onih na cerkvi v Vodešii.

3. Pod Koreom je nárt cerkve, blizu tako veliké, kakor je belo-

peška, tudi popolnoma gotsk. Na svodu ladje se pozná sled odbitega

rebrovja — kamenitih reber. — Zunaj se vidi še gotsk podzid iz kamea
okoli cerkve. Ivan Frank e.

(Dalje prihodnjifi.)

M^
Petdesetletnica pesmi „Hej, Slovanií"

Koncern októbra raeseca 1. 1. so praznovali naši eški bratje v Pragi

nenavadno slavnost: spomínali so se, da je pred petdesetimi leti v zadnjem

tednu reenega meseca bila zložená pesem, katera je že od poetka svojega

budila narodno zavest posebno med Cehi in Slovaki in jo še dau danes

budí ter navdušuje národ na krepko obrambo svojih pravic in svojega je-

zika. Vpliv te „marseillaise" je bil za naroden preporod ogromen, posebno

med Cehi in Slovaki ; ali po letu oseminštiridesetem so užigali njeni gla-

sovi navdušenje tudi med drugimi Slovani, tako da jo smemo danes z vso

pravico imenovati obeslovansko. Kakor pri narodnih pesmih sploh, ni se

vprašalo po moži, ki jo je ubral, da, veina je celo mislila, da ga ni ve5

med živimi. Ali pesnik njen, v pravem pomenu besede prorok svojega ná-

roda, še uživa lu sveta ; le malokdo od mlajšega zaroda je vedel do sedaj

za revnega, eno in sedemdesetletnega starka Sama Tom a ši k a, duhovnika

in senijorja evangeljske cerkve v Chyžném na Slovaškem : in vendar je ta

malo znani skromni mož oe one svetovno znane pesmi. — Samo Tomašík

se je porodil 8. februvarija 1. 1813. v Jelšavski Toplici. Oe je bil tam evan-

geljski župnik in velik Ijubitelj eškega jezika in slovstva. V tem dúhu

je odgojeval tudi štiri svoje sinove. Studiral je Tomašík na razlinih šolah,

najprej v Jel. Toplici in Chyžném, potem v Jelšavi, Šajno-Gemeru in Rož-

navi, kjer je bil sošolec slavnoznanega lani zamršega slovaškega pisatelja

Sama Chalúpke. Iz Rožave je prišel na gimnazijo v Kežmarku, kjer

mu je bil profesor Benedikt), prijatelj Šafárikov ih Kollárov. L. 1833. je

4
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bil posveen za predigarja cerkve v Chyžném, in leto kesneje se je odpravil

na Dunaj, da bi tam dobil dovolitev za obiskovanje kake nemške univerze.

AU ravno taas je bilo jako težko dobiti potni list: po šestih tednih sil-

nega moledovanja se posrei vendar njemu in prijatelju Bradovki, da do-

bitá potni list v Berolin. Na potovanji obiše Tomašík Prago, kjer si

ogleda znamenito mesto ter se seznani s prvimi tedanjimi pisatelji eškimi,

Jungmannom, Palackim, Šafárikom, Presslora. Tedaj je bila Praga še zavitá

v nemško meglo : eški je govorilo le nižje Ijudstvo in pošli. Tomašík

obise nekega dné eško glediše. Bilo je na pol prazno, na galeriji nekaj

rokodelskih pomagaev in uencev, v parteru nekoliko mešanov, lóže pa

skoraj vse prazne. To ga je strašno bolelo in užalilo. Hitel je v svoje

stanovanje, in si mislil : Ali mora zares Praga, ta biser in duševná me-

tropola zapadnega slovanstva, biti za Cehe izgubljena ter se potopiti v

nemškem morji? In njegova domovina, Slovaško, ki dobiva svoje du-

ševne življenje iz Prage, naj izgine v tujem morji? Ne, to ne sme biti!

In na misel mu pride poljska pesem „Jeszcze Polska nie zginela, póki my
žyjemy" — in po tistem nápevu zloži svojo pesem : ,,Hej, Slováci ! ješté

naše slovenská re žije!" —
V Berlinu je dovšil svoje náuke ter od tam obiskal tudi deželo po-

labskih in zabaltijskih Slovanov in pozneje druga nemška mesta. Ko se

vrne domov 1, 1835., pošije svoj rokopis ,,Cestopis na ostrov Rujanu (Rii-

gen)" Kuzmanyju, kateri ga natisne v „Hronce", pesem „Hej, Slováci !•'

pa Fejérpatakyju (Belopotoškemu), kateri jo natisne v svojem koledarji.

Pozneje je originál pesmi dal ,,Matici Slovenski", kjer ga še zdaj požirajo

rvi in prah. — Tomašík je pisal tudi drugje precéj, navadno pod psevdo-

nimom Kozodolsky. Dopisaval je v „Orol Tatranský", kjer je izšla njegova

povest „Hladomra", v ,,Orol" in ,,Sokol", kjer je objavil te-le novele:

„Seovci, velmoži gemerskí", „Odboj Wešelinou". V matinem narodnem

koledarji je spísal: „Wešelinovo dobytie Muráa," historino povest „Mal-

kontenti", kakor tudi svoje pesmi in himne. V „Letopisu Matice Slovenské"

je natisnenih vec historiníh lánkov njegovih. V žívljenji je bil mož ne-

sreen; otroci so mu vsi pomrli in na starost je ostal sam brez podpore.

Vendar še tako mnogo dela za prospeli slovaškega národa. O prilíki pet-

desetletnice pesmi „Hej, Slovanil", ko je eskí národ zvedel, da ta slávni

mož živí v tako tesníh okolnostíh, zbralí so mu v par dneh nad 3000 gol-

dinarjev ter mu jíh poslali kot národov dar. In ko je nato obiskal v no-

vembru Prago, vzprejet je bil od národa povsod z živím navdušenjem in

odvsod se je razlegala njegova pesem : „Hej, Slované ! ješté naša slovanská

re žije!" ^ *
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Nove knjige slovenské. — Poezije. Zložil S. Gregori. I. Drugi

pomnoženi natis. Založila in tiskala Kleinmayr et Bamberg v Ljubljani 1885, m.

8", 160 str. Cena nevezani knjigi 1 gld. 25 kr., lepo vezani 2 gld. — Že zadnji

smo itatelje svoje opozorili na to novo in pomnoženo izdanje Gregorievih poezij

ter opísali vnanjo obliko izredno lepi knjigi. Kdor jo vzarae v roko, pritrditi mora,

da tako krásne pesniške knjige, kakor je ta, dosIé še nismo imeli Slovenci. Moni
umenkasti, gladki papir, razloen lep tisek s srednjeveno malo antikvo, iikusno

risane vinjete, arabeske in elne podobe — vso to knjigo priknpi loveku na prví

pogled. — O poezijah samih govoriti se nara zdi nepotrebne, saj so Gregorieve
poezije postale pravá duševná s v oj in a vsega národa slovenskega, ki je po

pravici ponosen na dinega pesnika svojega.

Gregori je svoje „Poezije" pomnožil sicer samo s štirimi pesmimi, toda s pi-a-

vimi biseri slovenskega pesništva. V obširni pripovedni pesmi „Dražba" nam pesnik

podaje tragino sliko iz kmetskega življenja ter opisuje strašno kazen oderuhovo,

„Nevesta" se odlikuje po svoji izvirnosti, nežnosti in prcsrnosti, kakor „Selitev"

po svoji duhovitosti; etrto „Uzori" podajemo tukaj v nje celoti

:

IT z o i.

Z uzori se nikár ne bori, Uzorov rai nikár ne mori,

Kot solnni žarki so uzori, Kot žarki solnni so uzori

:

Ki grejejo nam mrzli svet, En sam mi solni žarek daj,

Bude, rode pri cvetu cvet. Ž njira božje solnece tam gori

Uzori tudi pleraeníti, Na prvi nájdem ti migljáj.

e duh je z ognjem njih ogret, Kot solnnih žarkov zlati trak

Božanstven cvet mogó rodíti. Dzor je plemeníti však.

Ne tu na zemlji zapušeni

Iz ognja našega srcá,

Iz isker našega duhá ;
—

Iz lúi vene so rojéni,

Le v njenem se žaré plameni.

Zato pa sveti však uzôr

Nam gor, kjer je njegcW izvôr!

S. Gregori.
Uverjeni smo, da bodo „Poezije" v svojem novem izdanjí kmala v rokali

vsakega omikanega Slovenca.

— Politina in kulturnazgodovinaštajerskihSlovencev. Spisal

in založil Ivan Lapajne, mešanske šole ravnatelj in c. kr.okrajni šolski nadzornik

v Krškem. Natisnil J. R. Milic v Ljubljani 1884, v. 8», 310. Cena vezani knjigi samo

po 1 gld. 20 kr. O ti knjigi v kratkem priobimo obširno poroilo, za danes samo

opozarjamo nánjo obinstvo Slovensko. A pohvaliti moramo g. pisatelja že danes,

da je dal med Ijudi samo vezane izvode; g. knjigovez Fr. Dežman v Ljubljani

je oskrbel knjigi práv v cenó lepe in trdne platnice, s katerimi bode však naronik že

za tega delj zadovoljen, ker so mu zdaj prihranjeni trud in veji stroški, ki nastanojo

s tem, da mora še pozneje knjigo pošiljati knjigovezu. Želimo, da bi tudi drugi

pisatelji naSi v tem oziru posnemali g. Lapajneta.

4*
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— Matica Slovenska je zaela te dni razpošiljati te knjige za leto 1884.:

1. L ovce vi zapi s k i. Spisal J. S Tuvgénev, preložil Fr. Jos. Remec f

II. del. Natisnila „Národná Tiskarna" v Ljubljani 1884, v. 8^ 137—262 str. Knjiga

obseza te povesti: „Dva grašaka", — „Lebedjan", — „Tatjana Borisovna in nje

vnuk", — „Smrt", — „Pevca", — „Peter Petrovi Karatajev*, — „Svidenje", —
^Hamlet Šigrovskega okraja", — „rtophanov in Nedopjuskin", — „O slavcih",

— „Pot v Polesje", — „Les in stepa". — O Remevem prevodu je „Ljubljanski

Zvon" govoril že lani (IV, str. 243. in nasl.). In tudí o Turgenevu sploh in zlasti

o njegovih Lovevih zapiskih je podal g. dr. K. Štrekelj v našem listu tako ko-

renito studijo, da jo živo priporoamo vsem, ki hoté umeti in resnino ocenjevati

tega nedosežnega pripovedovalca. — Pri Matiini knjigi jako pogrešamo prepo-

trebnega kázala. —
2. rtice iz duševnega žitka štajerskih Slovencev. Sestavil

dr. J o sip Pajek. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1884, v. 8", 293 str.

— G. pisatelj nam podaje v ti knjigi ogromno, po abecednem redu razvršfieno

gradivo iz narodnega pesništva, iz mitologije, iz kultúrne zgodovine in vsega du-

ševnega življenja štajerskih Slovencev, opisuje nam národne šege in navade po ju-

žnem Štajarskem ali nam pa tono naznanja vire, kjer so opisani v tem oziru šta-

jerskí ojaki naši. Ve o priliki. —
3. Letopis Matice Slovenské. Uredil Evgen Lah, tajnik in knjiž-

niar. Natisnila „Narodiia Tiskarna" v Ljubljani 1884, v. 8", 362 str. Knjiga obseza

„Predgovor" in te razprave: 1. „Janša Lovro pa Valentín, slikarja slovenská".

Spisal J. Navrátil. — 2. „Ob agrarnem vprašanji". Spisal dr. Jos. Vošnjak.
— 3. „Razširjava kristjanstva med Slovenci''. Spisal Andrej Fekonja. —
4. „Prisege Ijubljanskega mesta". Spisal dr. Fr. Simoni. — 5. „Botaniški

listi". Spisal prof. H. Schreiner. — 6. ,,0 loveškem razumu". Spisal F r. Pod-
gornik. — 7. ,,Bibliografija slovenská". Od 1. jan. 1883. 1. do 1. jan. 1884. 1.

Sestavil Ivan Tomši. — Nadalje obseza knjiga poroilo ob odborovem delo-

vanji, raunski sklep za 1. 1882., proraun za 1. 1884., in imenik matinjakov

1. 1884. —
Iz raunskega sklepa vidimo, da je imela Matica konec leta 1882. v goto-

vini 42.608 gld. 70 kr. in v obligacijah 9600 gld. imovine, da se je tedaj imetje

njeno od 1881. do 1882. 1. zmanjšalo za 1397 gl. 82 kr. v gotovini in za 160 gl.

v obligacijah, vkljub ternu, da je v raun postavljenih 3517 gld. 48 kr. kot vred-

nost založenih knjig, katera vsota je pa vsaj za polovico previsoka. A kje je ostal

raunski sklep za leto 1883 ? Mislim, da v teku jednega leta bi bilo vsaj možno
sestaviti tak raunski sklep; pa kaj pravim: možno, — dolžnost odborová bi

bila, podati lanom svojim raun, kako se je 1. 1883. gospodárilo z društvenira

imetkom. V raunskem sklepu tudi ni nikjer izkazano, koliko je glavnice; nikjer,

koliko znáša Tomšieva ustanova, dasi je obni zbor dné 5. dec. 1883. sklenil, da

se mora o ti ustanoví voditi poseben raun.

Odbor bi bil moral diuštvenikom že za tega delj pojasniti, kako je z Ma-

tiino glavnico, ker je odbornik g. Robi 1. 1883. pri obnem zboru konstatiral,

da se je glavnica naela že 1. 1874. in ker je isti odbornik, kakor se dobro spomína

pisatelj teh vrstíc, izrekel v odboroví seji dné 11. julija 1884. 1., da se je glavnice

porabilo že blizu 15.000 gld.! Zanimivo pa je, da odbor najbrž sam ne vé, ko-

liko je dolgá pri glavnici in da po ve nogo cdnoletnem raunjanji še zdaj ni se-

stavil bilance o društveneni imetku, kar mu je na predlog g. dr. Tavarja na-
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lozil storiti že obni zbor dné 5. decembra 1883. 1. Takrat se je sklenilo, naj se

izredni obni zbor sklie meseca januvarija 1884. 1., da se mu predloží raun za

J. 1883. in bilanca draštvenega premoženja. Da se je ta izredni obni zbor preložil

na mešec april in pozneje na mešec junij, to se dá zagovarjati, ker obširnega ra-

una ni možno sestaviti v nekaterih tednih ; toda da odbor ta izredni obni zbor od-

la ga še zdaj od meseca do meseca, ne da bi objavil raunski sklep za 1. 1883. in zahte-

vano bilanco, tega mu ne moremo oprostiti. Gotovo nihe ne bode obsojal odbora,

da je nekoliko glavnice porabil za knjige, a grajati ga mora však zaradí njegovega

malomarnega ravnanja z društvenimi raCuni, iz katerih se nikoli ne vé, koliko v

resnici prebiva novcev za izdavanje knjig, ker je s proraunjeno vsoto vselej treba

še pokrivati staré grehe — zaostalé tiskarske raune! Zatorej prosimo odbor, naj

vsaj v bodoera obnem zboru „tandem aliquando" podá matinjakom natanno

bilanco ob vsem Matiinem imetku; kajti njegovi dozdanji rauni in prorauni so

vsí brez pravé podstave; zatorej se tudí odbor ni ravnal po njih; jemal je denár brez

ozíra na raune tam, kjer ga je našel — pri glavnici, kar gotovo ni v redu!

Dništvenikov ima Matica letos 1450 in to 325 ustanovnikov in 1125 letnikov.

Ali se je število pomnožilo, ali zmanjšalo, tega ni možno na tanko doloôiti, ker so

bili v lanskem pregledu matinjaki 1. 1882. in 1883. pometani skupaj v eden koš;

oitno pomnožilo se je število matinjakov v goiški škofiji (laní 109, letos 126),

zlastí v rni ah, kjer je število od 7 poskoilo na 18, kar imamo pripisovatí

brez dvojbe poslovanju ondotnega poverjenika g. dekana Antona Cibia. Tudi

Št. Peter (poverjenik g. kaplán Faganelj Štef. v Renali) ima 4 in Bolc (pover-

jenik g. Al. Sor) 3 nove lane; Koborid je pridobil 2, Gorica 1 matinjaka. —
V Ijubljanski škofiji se najbolj odlikuje Postojina (poverjenik g. dekan Ivan Hof-
stetter) z 11 in Logatec (poverjenik g. notár Ig. Grnntar) s 7 novimi lani;

Idrija, Kamnik, Novo Mesto, Trebnje so pridobili po 2, Litija 1 novega lana. —
V lavantinski škofiji sc odlikuje Slov. Bistrica (poverjenik g. župnik M. Len do v-

šek) s 5 novimi lani, Šmartin je pridobil 2, Braslove, Brežice, Gomji Grád, Ma-

ribor za Dravo po 1. — V tržaški škofiji ima Buzet Tpoverjenik g. Rijmund
Je 1 uši ) 3 nove, Tomaj 2, Kastav in Jelšane po 1 novega lana. — Y krški ško-

fiji je pridobila Doberla Ves 2 (poverjenik g. Sim. Muden in M. Šerbicelj), Ve-

likovec 2 (poverjenik g. J ako b Ho e var) in Prevaljo 1 novega lana. — Po
vsehdrugihkrajihještevilomatinjakovostaloalineizpremenjeno,
ali se je pa še znatno zmanjšalo. A kjer koli seje pomnožilo, moramo to pri-

pisovatí delavnosti gg. poverjenikov; za tega delj bi morala i>rva skrb bití odboru

pridobiti si pridnih poverjenikov. Ni bi ne škodilo, da v nekaterih vejih krajih

postaví celo po dva. — Koneno izrekamo hvalo odboru, da je o pravem asu t. j.

do konca leta zvršil društvene knjige ter vsaj v teni oziru tivedel red. katerega

smo pri Matici že dolgo pogrešali.

— Izšel je dodatek koledarju in kažipotu po Trstu za leto 1884.

in sc dobiva v tiskarni V. Dolenca v Trstu. Cena dodatku je 30 soldov, s poštnino

vred 35 soldov. Ako pa kdo želi kupiti tudi kažipot, katerih ima tiskarna Se okolí

100, dobi oba dela za 55 soldov s poštnino vred — Tisti, kateri so si naroili oba

dela koledarja in kažipota, dobodo drugi del te dni po posti. Ako bi kak naronik
ne prejel knjige, naj jo reklaniira. Mnogo naronikov pa ni poslalo poStnine, torej

so prošeni, da to pri priliki storé
;
poštnina znáša 5 soldov.

Dodatek koledarju in kažipotu za leto 1884. obseza: 1. obrtni zákon; —
2. o pridelovanji šparglja, návod za kmetovalce s slikami; 3. životopis pesnika
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Franca Cegnarja; — 4. „Raspotje", novelica izt ržaškega življenja, spisala gospica

Maria Antonija; — 5. smešnice; — 6. iskrice. Vsega skupaj 66 stranij v velikí

osmerki. Dodaná je zanimivi knjižici tudi dobro posneta slika slovenskega pesnika

in pisatelja Franca Cegnarja.

— Šaljivi Slovenec. Zbirka najboljših kratkoasnic iz vseh stanov.

Nabral Anton Brezovnik, uCitelj. Natisnila in založila Kleinmayr & Bamberg

v Ljubljani 1884, m. 8, 192 str. Cena 60 kr., po posti 65 kr. Dober humor lo-

veka povsod priporoa in tudi préprosti Slovenec jako Ijubi dôvtip in slano salo;

zatorej mislimo, da tudi Brezovnikovemu „Saljivemu Slovencu" ni treba posebnega

priporoila, priporoa se sam. G. Brezovnik nam je v ti knjigi nabral dolgo vrsto

prijetnih, kolikor toliko duhovitih kratkoasnic ; nabral jih je po raznih asopisih

slovenskih, pa tudi med národom samim, a nekoliko jih poslovenil iz tujih jezikov.

Kratkoasnice so razvršene po stanovih, toda g. nabiratelj je pazil na to, da ni žalil

nobenega stanu, nobene starosti, nobenega spola. Ogibal se je tudi vsega, kar bi

utegnilo koga pohujševati ali v slabo voljo pripraviti in ni bi ne bilo škodilo,

da je tu in tam izpustil še kako robato besedo. Razvrstil je gradivo v krat-

koasnice: 1. iz duhovskega življenja; — 2. iz šolskega in dijaškega življenja; —
3. iz odgoje ; — 4. iz kmetskega in mešanskega življenja ;

— 5. iz obrtniškega

in trgovskega življenja; — 6. iz pravniškega življenja; — 7. iz zdravniškega živ-

ljenja; — 8. iz vojaškega življenja; — 9. iz židovskega življenja; — 10. iz zgo-

dovine. Tem je dodal 11. neradovoljni humor v asnikih in na katedru ;
— 12. raz-

noterosti in napósled znani feuilleton, katerega je ob imeniku Mohorjeve družbe

1. 1880. neimenovan pisatelj priobil v ,,Slov. Národu". Vsebina je res bogata in

spretno sestavljena, tisek velik in razloen in knjiga ne predraga. Želimo ji veliko

kupcev, a še ve bralcev. Jezik je v obce prijeten, pravilen. Nekatere jezikovne

hibe, ob katere bi se zadeval kritien bralec, oprostil bode nabiratelju toliko lóže,

ker ga vsebina knjige brez dvojbe spravi v dobro voljo

!

— Nove šolske knjige Ker so nekatere une knjige slovenské, med
njimi Hrovatova latinská slovnica, Žepieve latinsko - slovenské vaje, v knjigotrštvu

že pošle, oskrbeli so naši profesorji, da se nadomestijo z novimi. Prof. V. Ker-
mavner je dovšil novo latinsko slovnico, ki pôjde kmalu v tisk, prof. Fr. Wies-
thaler pa sestavlja nove latinsko- slovenské vaje za prvi in drugi razred. Iz „Národne

Tiskarne" pa v kratkem izide prof. Jesenkova avstrijska zgodovina in štatistika za

etrti gimnazijalni razred.

Ivan Wolf f. Dné 12. decembra m. 1. je v Ljubljani nagle smrti umri izborni

slikar slovenskí Ivan Wolf, recte Payer. Pokojnik je bil dné 26. decembra 1825. 1.

poi'ojen v Leskovci na Dolenjskem; obiskoval je od 1. 1836— 39. dva gimnazijalna

razreda v Novem Mestu, potem se je lotil slikarstva, a leta 1845. dné 18. aprila

je bil ^otvjen v vojake. Bil je z domácim Ijubljanskim polkom v Italiji, kjer se

je 1. 1848. in 49. udeleževal vseh tedanjih bojev zoper Pijemonteze in laške upor-

nike. Leta 1849. dné 1. marcija so ga povišali za astnika, in 1854. leta dné

12. septembra za nadlajtnanta in polkovnega adjutanta. Toda še ti sto leto meseca

októbra stopi iz vojaške službe ter odide v Benetke, da bi se ondu izuril v sli-

karstvu, katererau pa ni mogel posvetiti vsega svojega aša, ker se mu je bilo do

leta 1857. trdo boriti za vsakdanji kruh. Leta 1859. se povrne v domovino svojo,

kjer sp najprcj nadeli v Št. Vidn nad Jyjubljano, poznejc v Ljubljani. Od leta 1860.

do 1884. je Wolf naslikal dolgo vrsto prelepih svctih podôb in oltarskih slik za

raznovrstne ccrkvc tcr veliko ccrkvá zlasti po Kranjskem, a tudi po južnem Šta-

jerskcra in Primorskem okrasil b svojimi slikami na préaen'zid. Toda mož, ki je
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hrepenel po najvišjih umetniških uzorih; ki je bil po pravici ponosen na to, kar

je vedel in znal; ki je bil izboren uenik uenceín svojim n. pr. Janezu in Juriju Šubicu,

Tomcu, Ogrinu, Grilcu i. dr. ; mož, katerega so islali in spoštovali velikáni slikarske

umetnosti, kakor Anselm Feuerbach i. dr. ; umetnik, katerega bode kultúrna zgodovina

slovenská štela med prvé veleume národa našega, povzdigala ga celo nad Langusa —
Ivan Wolf je zadnje ase prebil v veliki jedinšini; ni imel niti svojega atelierja

ter vekrat ni vedel niti kje bode obedoval, kje bode spal! Bil je pravi prikovani

Prometej, ki je v bridkem dušnem trpljenji in telesni bedi pojemal v naših ma-

lenkostnih, tesnosrnih razmerah! Bolan se je hotel dné 12. decembra proti 4. uri

iz svojega stanovanja, katerega mu je od 1. decembra plaevalo kranjsko stav-

binško društvo, peljati h g. Treotu, da bi se ž njim pomenil nekaj o freskah, ka-

tere je bilo Wolfu slikati v novem deželnem muzeji. A ko voznik pred Treotovo

pisarno na Marije Terezije esti odpre voz, nájde v njem Wolfa nezavestnega. Pre-

peljejo ga v bólnico, a. tukaj je mogel g. dr. Gregori ml. konstatirati samo smr
njegovo. Dnó 14. decembra smo ga pri sv. Krištofu izroili materi zemlji ter hvalili

Boga, da je velikega umetnika rešil daljšega trpljenja. „Ljubljanski Zvon" je imel

za danes pripravljen životopis pokojnega umetnika; a zadnje dni mu je o njem

došlo še toliko zanimivih poroil, da je spis rajši odložil za eno prihodnjih številk.

Slikar Janez Šiibic. Ob umetniškem delovanji slovenskega slikarja Janeza

Šubica nam piše prijatelj, zanimajo se za domao, tako malo gojeno nmetnost:

Žalibog so pri nas jako neugodna tla za razvoj slikarske umetnosti ; najboljši, a

prežalostni dokaz za to mojo trditev bilo je življenje te dni tako nagloma umršega

staroste slovenskih slikarjev, Janeza Wolfa. Leta in leta je kvasil našo domo-

vino s svojimi izbornimi deli, a vendar je mož umri v ve nego skromnih raz-

merah. . . . Nemo propheta in patria! — tako si je pafi tudi mislil prvi uenec

preminulega mojstra, gosp. Janez Šubic, ki je še za Wolfovega bivanja v Šent-

Vidu nad Ljubljano stopil v njegov ateliér. Zapustivší domovino, bival je pozneje

v Benetkah in v Rimu ter po malem prestanku v domaih krajih naselil se na

Dunaji. Od tam so ga 1. 1881.poklicai bratje ehi v zlato Prago, kjer so gradili s po-

žtvovalnostjo svojega národa prekrasen Talijin hrám. Janez Šubic je ustregel po-

zivu eških rodoljubov in prevzel rázna dela v novem gledališi. Najprvo je slikal po

kartónu eškega slikarja Ženiška edno izmed treh plafondovih podôb v velikem

gledališkem foyeru, predstavljajoo „Propad". Na istcm prostoru je prevzel zvršitev

dveh lunet iz ciklusa slikarja M. Aleša (itateljem, katerim niso podrobneje znana

umetniška dela v eškem gledališi, omenjam, da Alešov ciklus obseza 14 podôb,

ki nam kažejo eškega junáka, potujoega po domovini svoji ; vsaka slika, luneta,

predstavlja eden okraj dežele eške in njegove karakteristine zanimivosti) ; naš

-slikar je zdelal zadnji dve podobi, ki imate naslov ^Otava" in „Zalov". Izmed

štirih velikih obrazov na stenah glarnega foyera je slikal potera dve sliki „Život"

in „Zgodovino". Udeložil se je del, katera so poklonili eški uraetniki novoporoe-

nemu cesarjeviu Rudolfu in presvetli njegovi soprogi; v ta „Album eških umet-

nikov" je naslikal z vodnimi barvami (aquarell) podobo, predstavljajoo mlado de-

klico, ki se pogovavja z Amorjem. Slika ima naslov „Vprašanje" in je jako do-

padla. Umrši nesrcni dr. Tyrš jo je zeló pohvalno ocenjeval v nekem eškem

listu (iraena se ne spominam ve) in rekel, da je slovenskí slikar dosegel v tem
gcnru palmo jncd vsemi osialimi deli.

L. 1883. jo bil poklican vnovi v Prago, da nadaljuje svoja dela v gledališi

in popraví slike, katerc je poškodoval požar. Popravil je vsc slikc v foyeru in na
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novo slikal tri veliké podobe na stropu foyera : „Renaissance" — „Zlati vek* —
in „Propad" •, obnovil in popravil ves (poprej omenjeni) Alešev ciklus ter po do-

konanem delu naslikal še etrti obraz na stenah foyera, „Lumir*' po Ženiškovera

nártu.

Slike so jako ugajale in v raznih eških listih so bile obširne láskavé oce-

njave; predale bi šel, ko bi hotel vse naštevati. Omenjam le toliko, da je

vsled tega vspeha mestni zbor praški poastil umetnika z naroilom, da

okrasi fasado nove mestne vodárne s slikami. To poslopje je slavno delo eškega

arhitekta Wiehla. Janez Šubic je olepšal fasado s sgraffito-podobami, ki pred-

stavljajo ražne osebe iz aša švédske vojske; tu vidimo podobe P. Plachycha, Co-

loreda, Kônigsmarka i. dr., tedanjega mestnega župana, ražne mešane, dijake i. t. d.

Med prvim in drugim bivanjem v Pragi mudil je se slikar na svojem doma
— Poljanah. Tu je za podružnico božje poti sv. Olbenka (na poti med Loko in

Poljanami) napravil pet oltamih podôb. Pozneje je šel zopet na Dunaj, kjer je

slikal za privátna navoila; med drugim je dodelal tu podobo „Prodajalka ovoja^,

katero je kúpil znan dunajskí bankir. Huda bolezen oetova ga je pripeljala zopet

v rojstni kraj. Pri oetu je bival ve mesecev, dokler ga mu ni pobrala nemilá

smrt. Med tem asom je slikal po naroilu poljanskega, za umetnost jako viietega

župnika g. Ramovša, veliko podobo Sv. Notburge za podružnico Bukov Vrh

nad Poljanami. Oe je bil priel oltárne sliko sv. Antona, katero je nameraval

pokloniti kapucínskemu samostanu v Škofji Loki; ker ga je pa neozdravljiva bo-

lezen prezgodaj položila na postelj, prevzel je sin delo ter je dovšil še za oeto-

vega življenja. Le-ta, nad 2 m visoka oltárna slika visi sedaj v ednem stranskih

altarjev omenjenega samostana.

Že na Dunaji je stopil naš slikar v dogovor s kraljevo bavarsko vlado, ki

ga je vabíla, da bi prevzel nekaj dela na novem obrtnem muzeji vKaiserslauternu
v renski Palaciji in vstopil kot profesor na ta umetniški závod, ki je blizu tacega

pomena. kakor naš „Avstrijski umetniški muzej". Po smi-ti oetovi je šel tedaj

Janez Šubic na Nemško, kjer biva že od letošnje jeseni. Preteeno zimo je zvršil

dve skici za Kaiserslautem, predstavljajoe „Mo* in „Abundatia". Te slike bode

slikal v omenjenem muzeji na strop vélike dvorane; v ravno isti palai ima na-

logo, da olepša loggije s štirinajstimi slikami, ki bodo imele v smoter zgodovino in raz-

vitek loveštva. Sedaj ima v delu „Trojanske básni* in „Periklejevo dobo*, po-

zneje pridejo Rimci in drugi kultúrni narodí na vrsto.

Zanimalo bode morebiti slovenské rojake, kako piše najstarejši tamošnji

ašník „Pfälzische Presse" z dné 16. sept. m.l. o našem uraetniku. „Als Lehrer fiir die

decorative Malereí an der hiesigen Baugewerkschule, als Nachfolger des Herrn v.

Kramer, wnrde nach langen Verhandlungen eine in Kiinstlerkreísen sehr bekannte
und geachtete Persônlichkeit, Jan. Šubic aus Wien gewonnen, der auch bereíts da-

hier eingetroffen ist. Leider soli der ausgezeichnete Kiinstler vorerst nur auf die

Dauer von fúnfzehn Monaten eine Anstellung angenommen haben." Gosp. Janez
Šubic je namre stavil kraljevi bavarski vladi vazne pogoje, ki za prvi pot niso

privedli do definitivnega rezultata; na to se ozira omenjeni list.

Naj zadóstuje ta kratek opis delovanja našega umetnika na tu jem. Mar-
sikaka opomnja mi je na jcziku ~ toda o tem morebiti prihodnji, ko nameravam
podati ednak obrís o najnovejših delih Janezovega mlajšega brata, Jurija Šubi ca
v Parizu.
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Pogled na cerkveno književnost Slovensko 1. 1884. Kar smo omenili

o perijodinih listih lanskega leta v „Ljubljanskem Zvonu" v 5. in 6. zvezku, veljá

veinoma tudi o letošnjih. Listi, ondi pod št. 1, 6, 7 in 8 navedení, izhajajo še

ter delujejo v enakem zmislu. Namesto pod št. 2. imenovanega „Slovenskega Prijatia"

je zael izhajati:

1. Duhovni pästi r. S sodelovanjem ve duhovnov ureduje Anton Krži.

I. letnik. V Ljubljani 1884. Založba „Katoliške bukvarne". Tisk „Katoliške tiskarne'''.

Vel. 8°. Cena 4 gold. — Pred nami ležé zvezki tega horailetiškega lista, na-

menjenega slovenskí duhovšini. Dozdaj se še list ni razširil v splošno bogo-

slovski asnik, katerega bi pa tudi potrebovali. Zdi se nam, da bi se morali.

kakor je to pri drugih narodih navada, naši slovenskí bogoslovni pa srednje-

šolski gg profesorji poprijeti te naloge. Brez dvojbe bi se jih potem oklenilo še kaj

druzih duhovnikov ter po njihovih nasvetih obdelovalo primerno tvarino. Tako pa

škofijski listi le tu in tam objavljajo kako mrvico, kar ne more koristiti vsi slo-

venskí duhovšini — in moí se brezplodno cepijo V bogoslovno-znanstveneni as-

niku bi se lahko vsi duhovniki ne gledé na osebe ali politino mišljenje bratovsko

združili. ,,Pastir" je sicer obljubil, da hoe katero rei tudi iz pastirstva, a dozdaj

še ni prinesel tacega gradiva, ampak obseza samo homiletino blago. Med sode-

lavci se nahajajo poleg urednika A. Kržia po vrsti naslednja imena in znamko

:

Mnsgr. Luka Jeran, Janez Kobilica, f Anton Potonik, Anton Žlogar, astni kanonik

dr. L. Klofutar, A Z., Josip Erker, — c. — , Jurij Vole, J. M., Anton Kukelj, J. L

,

dr. F. L., P. J. B., Josip Keron, J. A., x., f Josip Golob, S. P—ov, K. H., M. T.

— Ljud. Škufca, — g. — To je že lepo število 24 sodelavcev, pa raenda razven ednega

80 samo iz Ijubljanske škofije — a bratje iz labodske, kiške, goriške, tržaške in

poreške vladikovine, kje ste pa vi?! „Pastir" vsaj za svojim sprednikom ,,Prijatloni"

ne sme zaostati, ki je donášal zdelke vse slovenské duhovšine ; kajti list bo toliko

bolj ugajal, kolikor razlinejše pisatelje bo imel, ki naj bi obdelovali obSirao polje

bolj mnogovrstno. Z ve ust smo že uli, da je P. pree dno terén v svojih zdelkih

in to nedostatnost mu pripisujemo tudi mi : kajti dozdaj je objavil nedeljske i praz-

niške, pa nekaj priložnostnih pridig; — a vse te je — kako etvorko iziraši —
Steti v vrsto moralnih govorov. Kje pa so dogmatini, zgodovinski, litnrgini,

simbolini, katehetini govori, (ako se i šolske kateheze popolnoma opusté ; dasi bi

bilo koristno asih i slovenskim katelietom pojasnovati kake šolske zákone, raz-

mero med uiteljstvom, udeleževanje pri u. konferencah i. t. d) Po obliki se po-

grešajo veliké in malé homilije (malo ne vse zdelke je vštevati v vrsto „pridig*),

parenéze ali ekshoite. Hvalni govori za sópraznike sósebno pri nas znanih svet-

nikov bi gotovo zeló hasnili, enako tudi romarske pridige. Pa se bo reklo : to sami

vemo, in tudi opazke uredništva konec 5. zv. nekoliko na to nierijo (s katerimi

se popolnoma zlagamo); a e smo tu omenili, kar smo vekrat s'išali od raznih

gospodov, ne namerjamo oitati uredništvu, ki se trudi ustrezati razodetim željam,

nego le vzpodbuditi k mnogovrstnejšemu delu ter naši duhovšini le v spomin po-

klicati ter na srce položiti, kar piše „Slovenec" v „poglavjih iz fizike" posebno islo

VI., VII., in VIII. Torej naj ne bo nikjer zámere, kajti delati moramo vsi, eni na

svetnem, dragi na cerkvenem polji, da bo naše slovstvo lepó vzcvetelo — národu

našemu v hrano in ponos.

Jezik je v obce pravilon, le sem ter tja se nahaja še zastarel izraz n. pr.

ajd = pagan, fajmošter = župnik . . .}, vendar v obce ne stoji na višini sedanje

próze ; skladnja bi tu in tam potrebovala veje pozornosti. Vekrat smo že uli

grajati porazstavo besedíj v stavkih, posebno glagolov, katerih v slovenšini ne káže
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redna potiskati na konec stávka, kar se le prepogosto nahaja v „D. P." Nedô-

sledná je raba predloga s, z, ž, ki se mora po razliki nasledujoe rke edna-

iti, n. pr. ^po noci z slabimi omi", mesto s slabimi . . „z tolikirai izgledi svet-

nikov" . . mesto s tolikimi (p. 31.). Enako je z glagolniki, ki se asih pravilno,

pa takoj na to napano pišejo, n. pr. str. 5. „hudih nag)í/enj" — in — „po svojih

nagnenjih." Kajti glagolniki 2. vrste sraejo sicer imeti topljeni n, a 3. vrste (n. pr.

hrepenenje, kopernenje, poželenje) ne topijo jezikovcev, pa se pa to godí zopet v

4. vrsti (n. p. hvaljenje, zvonjenje . .) Teksti se ne citujejo vselej pravilno. Za

zdaj bi menda kázalo, da se držimo potrjenega Wolfovega Sv. Pisma, eravno bi

se morda Vulgáta dala bolje sloveniti kot je onda. A tekst naj se kolikor mogoe
ujenia po besedah, preve po svoje ga ne káže zavijati. Za vzgled naj navedemo

št. 2. tekst: „Minula je žetev, dokonano je leto, in mi nismo rešeni, in z niemur

se nismo oskrbeli" (Jeremija 8, 20.) A 1. c. se v Wolfa IV. str. 213. ita:
, .Žetev

je minila, poletja je konec, in mi nismo rešen" ; daljni pristavek se ne nahaja niti

v naslednjih dveh vrstah. Ali str. 286: ,,zakaj Bog ni pred njih omi in njih pota

so vseskozi omadeževana" (Ps. 10. 5.) Wolf III. str. 111 pa: ,,Nima Boga pred omi;
njegove pota so ognušene vsaki as." L. c. se beró besede prerokove: „Vi bote na

Boga misliti hoteli, kadar vam ni ve pomagati ne bo, svoje pogubljenje bote pred

seboj videli in bote z zobmi škripali." Poglavje in vrsta se ne naznanja. ískal sem

s pomojo konkordance tega stávka pri prerokih in po psalmih, a ni se ga mi po-

sreilo najti. Sploh je naša misel ta, naj se svetopiseniski reki navajajo tono

po poslovenjeni Vulgati ter ob enem pristavljajo poglavja in vrstice — izimši

morda zeló znane in pogostoma rabljene stávke. Brž ko ne imamo mnogo napak za-

rezati na rováš stavcu, toda potem je korektor prepovršen. Naše mnenje je tudi,

da bi bilo dobro vi r e in poglavitne pripomoko navajati, iz katerih se je zajemalo,

ker bi tako drugi, ki hoejo samostojno zdelovati, prilíno zvedeli za rabljive av-

torje; kajti s tem pisatelji ni ne izgubijo na svoji asti in veljavi, pa pa v nasprot-

nem sluaji, kakor je n. pr. sestavek na str. 510. i. d. le prevod iz „Philothea"

1854 str. 355. dr. Reki svetopisemski in ss. oo. so tiskani z ležeimi rkami —
a vendar ne dosledno ; tu in tam je en rek pol ležee, pol stojee tiskan, pri emer
se je najbrž stavec spozabil. Sploh pa vemo, da nobeno loveško delo ni po-

polno, torej smemo v zaetku tudi „D. P-lu" marsikaj spregledati v trdni nadi, da

bo v prihodnje še marljiveje zvrševal svojo nalogo in donášal tudi onega, esar še

pogrešamo. V pastirstvu delujoi duhovniki so s tem letnikom že pokazali, da je

bogosloven asnik homiletine stroke mogo in se sme postaviti na strán enakim

podjetjem v drugih jezikih; Bog daj, da bi še oni, ki se skoraj izkljuiio z vedo

peajo, pokazali, da je mogo tudi splošen znanstven bogoslovski list. Sploh mo-

ramo biti zadovoljni, da ga imamo.

2. D uhovno Pastirstvo. Pervi del. Oseba pastirjeva, homiletika, katehetika.

Slovenskim bogoslovcem in mašnikom spisal Anton Župa ni , profesor pastir-

stva na Ljubljanskem bogoslovnem uilišu. Z dovoljonjpm preastitega knezoško-

fíjstva. V Ljubljani 1884. Založil pisatelj. Prodaja „Katoliška Bukvarna". Natisnila

..Katoliška tiskarna". Vel. 8', str. 280. Cena 1 gold. 20 k. Po posti 10 kr. ve. —
Odkar je marljivi župnik Kosec na polje cerkvencga slovstva zasadil dve žali

cvellici ,,Kš.-kai. nravoslovje" pa „Spovedník in njegova služba", ni prišla v bogo-

slovni stroki važnejša knjiga na svetlo, kakor je „Duhovno Pastirstvo'', katero je

slovenskí duliovšini lani podaril za píruhc g. profesor Zupani. Dva gospoda,

strokovnjak v „Kresu" št. 7., pn mVninU v ..Pnpiiji" §t. 5., oglasila sta sc o tem
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delu ter se oba izrazila zeló pohvalno bodi si gledé tvarine, bodi si gledé oblike in

primerne obdelave. Kolikor je poroevalec do zdaj knjige prebral in pregledal zadnja

poglavja ter primerjal s Schúcbom, na katerem si oni delo, mora z radostnim srcem

spoznati, da je gosp. profesor svoj neprelahki nalog v primerno kratkem asu iz-

vrstno zael zvrševati. Kakov napredek med onimi „spiski v sešitkih", med Rozma-

novo natisneno „Katehetiko'', ki so se pred leti rabili, in med tem „Pastirstvom".

Iz vsega je razvidno, da je g. pisatelj vestno in temeljito prouaval, in kar je za dobro,

koristno, rabljivo spoznal, to je predložil kot teno hrano. Poprejšnje pleve so lo-

ene od jedrnatega zrnja. Vse je slovenskému mišljenju, dúhu, jeziku primenio pri-

krojeno, da se more imenovati samostojno, doraae, naše delo.

Ter minologini izrazi utegnejo splošno obveljati, saj se veCinoma strinjajo

s Cigaletovo terminologijo. Bodoi pisatelj slovenské poetike in pedagogike bo našel

v ti horailetiki in katehetiki dokaj porabnega gradiva. (Le nekaj izrazov je udno
zasuknenih, n. pr. vladija = pastir vodnik (sacer dax), pri pomokih pooitovanja

se ne ujema povse z Janežievimi izrazi, n. pr. v Cvetniku. Metaforo iraenuje ,.
pre-

nos", Jan. ,,prenosba".) Posebno hvale vredno je, da se g. pisatelj ozira na vse

slovenské tvarine in knjige pri dotiCnih oddelkih; samo želeti bi bilo, da bi navedel

vselej popolni naslov knjig ali tvarin (s stranjo), kakor je to v znanstvenih knjigah

navadno; saj tudi Schuch cituje avtorje bolj natanno, ker s tem se ôitatelju po-

lajša iskanje dotine tvarine. Veselí nas, da navaja tadi nekaj lirvatskih piscev.

Vrednost in rabljivost knjige bi bila še veja, da bi se gledé razraer ozirala tudi

na dnige vladikovine, ker je namenjena slovenski duhovSini. Se ve, da stojí veliko

truda iskati si dotine predpise in odloke, vendar v litnrgiki bi bilo to zeló koristno

;

nádejemo se, da vsaj obrednikov vseh slovenskih škofij ne bo prezri vestni g.

pisatelj. Potem bomo (vsaj po nekoliko) zvedeli, kaka razlika je samo v ilirski me-

tropoliji gledé obredov. — Popir in tisk sta jako liôna, cena za znanstveno knjigo zeló

skromná, manjša, kakor za enake nemške. ki imajo na tisofie iztisov. Noben slo-

venski duhovnik naj si je ne zamudi naroiti. Ako dobirao enake knjige äe za druge

bogoslovne tvarine, ki se bodo po ti zdaj že lóže pisale, biti sme mali naS národ

ponosen na slovstvo svoje.

3. Dubov n o Pastirstvo. Drugi del. Splošna liturgika, Ijudske pobož-

nosti, brevijar, sv. maša. Slovenskim bogoslovcem in mašnikom spisal Anton Zu-

panfii, profesor pastirstva na Ljubljanskem bogoslovnem uilišu Z dovoljenjem

preastitega knezoškofijstva. V Ljubljani. Založil pisatelj. — Prodaja „Katoliška Bu-

kvaraa". 1884. Vel. 8», str. 281-504. Cena 95 nov., po posti še 10 kr. —
To je nadaljevanje prezaslužnega dela, o katerem smo govorili zgoraj. Tudi

v tem delu je avtor rabil najnovejše vire ter se povsod oziral na naše razmere;

žal, da ni še v svoj krog privzel navad iz drugih škofij slovenské (= ilirske) me-

tropolije, kar bi ceno in rabnost te knjige še poviševalo. V kratkem asu nekaj

mesecev je marljivi pisatelj podal že drugo knjigo, kar naj vzpodbuja stan, katererau

je namenjena, da jo pridno nároca in ita, da g. pisatelj, ki je ob enem tudi zá-

ložník, vsaj gmotne izgube ne bo imel. Pr. kritiko v 12. zv. „Dub. Pastirja"). (Dalje.)

Arcliiv fiir slavische Philologie (knjiga VIII , zv. 1) priobuje te razpravc

:

J. Perwolf: slavische Vôlkernamen; — K. Lugebil in V. Jagi: zur Frage

iiber zvveitheilige und einheitliche Sätze ; — J. Lecijevski: dio Spiache des pol-

nischen Theiles des Florianer Psalters, II. Formenlehre; — Const. Jireek: der

Ursprung des Naraens Riipis in der Rhodope; convcntionclle Gehcimsprachen auf

der Balkanlialbinscl ; — J, Baudouin de Courtonay: Sprachprobcn des Dia-
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lektes von Cirkno, kjer poleg glasniških opazek priobaje tudl devet narodnih pri-

povedek v cerkljanskem nareji. — Napósled obseza ta zvezek še prezanimiva knji-

ževna poroila o raznovrstnih slovanskih knjigah in tudi o nekaterih slovenskih

spisih, tako n. pr. o razpravah, katere je 1. 1881—83. g. páter Stanislav Škrabec

priobil na platnicah „Cvetja z vrtov sv. Franiška" ; o D. Nemanievi razpravi

„akavisch-kroatische Studien", o Marnovem „Jeziniku" in zlasti o zadnjih

treh zvezkih letopisa Matice Slovenské, kjer posebno pohvalno omenja Erjaveve
,,potne torbe" in Rutarjevih spisov.

Matica Hrvatska je imela 16. novembra 1884 obni svoj zbor, na katerem

je odbor polagal raun o svojem delovanji za leto 1883. Kakor smo že v 7. štev.

„Ljublj. Zvona" poroali, dobili so hrvatski matiarji za leto 188.3. sedmero pre-

lepih knjig, katere vse skupaj štejejo celih trideset pol ve od knjig za leto 1882
,

tiskalo pa se je vseh knjig ravno 46.000 iztisov. Stevilo údov je do obn3ga zbora

naraslo za tri sto, tako, da jili je zdaj 5850, kolikor jih še nikdar ni bilo. Matiinih

dohodkov za leto 1883. bilo je 23.002 gld. 37 nov., od katerih se je 20.433 gld.

81 nov. potrosilo, 2318 gld. vložilo v glavnico, a 250 gld. 56 nov. ostalo je na

raun za leto 1884. Med dohodki itamo 2.000 gld. vládne podpore, a 516 gld.

71 nov. od knjig, ki so jih knjigai'ji razprodali. Nagrade pisateljem je izplaíala

Matica 4035 gld. 43 nov. in to nekoliko od svojih letnih dohodkov, nekoliko iz

posebnih ustanov, s katerimi ona gospodari. Dolgá, ki ga ne more izterjati, zbri-

sala je Matica za 111 gld. Vsa temeljna glavnica hrvatske Matice s trerai ustano-

vami za podpiranje pisateljev znáša 76.554 gld. 72 nov. Razven navadnih knjig

zalaga hrvatska Matica tudi takšne, ki ne bi našle založnika. Tako je izdala došlé

tri zvezke „Prevodov lat. i grkih klasikov", na katere je potrosila 4.141 gld.

45 nov. Akoprem se takšne knjige slabo prodajajo, skúpila je Matica za nje vendar

že toliko, da je povavnala vse stroške, a še ji je ostalo 220 gld. 50 nov., ki se

uvajo za izdavanje novih prevodov. V ta naraen ima v rokopisu za tisk pviprav-

Ijen prevod „Herodotove historije" in nekoliko „Tzbranih Ciceronovih govorov". Ma-

tiarji dobivajo te knjige po znižani ceni. Ravno tako je Matica založila prvi zvezek

„Hrvatskih skladeb" Zajevih v 2000 iztisih, katerih je v toku ednega leta razpro-

dala toliko, da je poravnala vse stroške in še ji je ostalo tiso iztisov. Za novce,

ki jih bo za te iztise skúpila, izdala bo potem nov zvezek , Skladeb". Naj oraenimo

Se to, da je Matici poverjena mala glavnica, da z njenimi obrestimi vsako leto na

Vernih duš dan razsvetljuje grob pesnika Preradovida, in da ona uva novce, ki se

nabirajo za spominek Avgusta Šenoe. Nabranih je došlé 1.494 gld. 5 nov. e se

ozremo nazaj na zadnjih sedem let, odkar seje hrvatska Matica preustrojila, vidimo

prelep vspeh, kajti v teh letih je Matica potrosila ez sto tiso goldinarjev, izdala

51 knjig, katerih je med národ razposlala v ve nego dve sto tiso iztisih, in še

je za društveno glavnico prigospodarila nad trideset tiso goldinarjev.

Za leto 1884. bo izdala Matica zopet sedmero knjig, in sicer : Tretji zvezek

obne zgodovine „Poviest rimsku do careva", ki jo je iz francoskega od
Daruy-a preložil dr. Tomid; prvi zvezek prelepe in bogato s slikami olepšane

„Botanike", katero bosta v treh zvezkih spísala dr. Jiruš in dr. Kišpati; práv

zanimiv in izviren popis potovanja po Sredozemskem morji pod imenom ,Slike
iz pomorskoga života" od Cariéa, ki piše za Matico tudi že „Potovanje po

Atlantskem oceánu". Od zabavnih knjig dobili bodo matiai-ji : drngi zvezek „Še-

noinih sabranih pripoviesti"; izvirni román iz požežkega življenja 1 1740.

pod imenom „ViceSpanova hi" od E. Tomia; izvirno Ijudsko dramo „Šo-
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kica", od Ilije Okrugica; in rtice iz življenja „Perom i olovkom" od neime-

novanega pisatelja Sergija P. . . . iz Dubrovníka.

Od premnogih osnov, kí jih Matica snuje za prihodnja leta, naj omenimo le

to, da se že delajo príprave za izdavanje naunega alí „Enciklopedinega
r jen í k a'', ki bode gotovo tudi Slovencem dobro došel, a pripravlja se tudi že

„Povíest hrvatske knji ževno stí" in „Sborník hrvatskih narodnih
pjesama", za kateri se pridno nabira narodno blago. Drugih osnov za zdaj ne

sraemo izdati. Ní uda, da je obni zbor delovanje odborovo sprejel z obno po-

hvalo ter da je enoglasno zopet volil vse staré odborníke. Na konci ne morerao

zamolati veselé príkazní, da hrvatska Matica letos tudi med Slovenci šteje že nad

sto údov; najve se jih oglaša iz Trsta in z Goriškega, a najmenj iz Ljubljane

in Maribora. Naši vrli Primorci so hrvatski Matici v „Edinosti" in v posebnem

písmu razodeli željo, da bi jim izdala mali hrvatsko-slovenski slovarek, v katerem

bi bile vse tiste besede, ki so v slovenskem jeziku isto drugane nego v hrvat-

skem. Odbor je tudi to prošnjo že vzel v pretres in nadejemo se, da bodo slo-

venskí udje že za leto 1884. z društvenimi knjigami za povrh brez povraila dobili

mali hrvatsko-slovenski slovarek. Iz tega kratkega poroila vidimo, da hrv. Ma-

tica po mogoosti ustreza vsem opravienim željam in da nalogo svojo izpolnuje

bolje, nego katerokoli drugo hrvatsko ali Slovensko društvo.

Zagrebško gledališe dobiva, kakor srao svojim itateljem že povedali,

vsako leto po 32.000 gld deželne podpore. Toda vkljub tolikí podporí je bilo

vsako leto še nekoliko tiso deficita in že se je bilo bati, da se bode zaradi tega

odpravila opera. Tu je zagrebško starejšinstvo dodalo deželni podporí še 10.000 gld.

iz mestnih dohodkov ter je tako rešilo opero. S tem pa je zagrebško mestno sta-

rejšinstvo tudi pokazalo, kako zna ceniti ta narodni kultúrni závod. Hrvatsko gleda-

liše dobiva torej odslé po 42.000 gld. letne podpore in marsikdo je že rekel, da

je to preve, ali po krivici, kajti zagrebško gledališe ni samo zabaviše Zagreb-

anom, marve je kultúrni závod, ki pospešuje razvoj glasbene in dramatíne umet-

nosti ter iste književnosti hrvatske.

Ce.íka književnost. ,,Salomié bibliotéke" zvezek XXXIII. je prinesel zborník

pesmij z naslovom „Horec a srdení k". Obljubljeni eški pesnik Adolf Hey-

dnk je posegel zopet enkrat na dno svoje duše, in podaje nam tukaj novih akor-

dov, iz katerih zvení presrnost in globoko uvstvovanje. Však trenutek nam na-

pája srce z novimi lepotami, novimi arobnostimi, katere se razlivajo preko cve-

toih eških poljan in temnih gozdov pošumavskih. Knjiga je posveena Eliški

Krásnohorskí in z vso pravico: saj tudi ona opeva prelepo Šumavo z isto Iju-

beznijo in navdušnostjo, kakor Heyduk. To eško gorovje nam káže pesnik v ti

zbirki v vsi njegoví lepoti: v lahkem ritmu riše nam njega globoke doline, sen-

nate gozde, tiha, skrivnostna jezera in vrsti národ, kateri biva tam. In v te iz-

vrstne slike pokrajin vpletá pesnik svoje nežne ute in globoke misii. — „Nové

bibliotéky spisu veršem a prosou" etrti zvezek prináša: „Ballady a legendy.

Napisal Aug. Eug. Mužík". Kakor pripovedna pesem sploh, goji se dan daues

v chih posebno skrbno tudi balada: to nam dokazujejo ne le leposlovni eški

asopisi, ampak tudi zborniki balád, kakeršcn je ravnokar omenjeni. Mužík je sicer

vzel v to zbirko tudi nekatere popolnoma lirske proizvode, n. pr. : ,,Píse zami-

lovaného rytíe", „Louení"', „Osyka", „Ballada života" in še nekaj drugih, — še

ve proizvodov pa je zares to, kar smemo imenovati balado. Snoví je zajemal iz

zgodovine, mitologije, iz življenja in svoje domišljije. Tudi satira se mu je po-
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sreila, o emer spriuje posebna „Ballada žabí" in „Pohádka o králi Vénovi".

Menj sree je imel s humorjem. Najlepši koši so : „Ballada o macese", „Pohrební

píse bojaru", „Mnich Florián", „Hon" in „Ballada života". V drugem oddelku

nam podaje nekoliko dovršenih in lepih legend, med katerimi se z lepim zlogom

in krásno dikcijo odlikujeta „Puvod varhan" in „Lístek zapuzení". Oblika mu je

precéj dovšená in rima sploh istá. — ,, Václav a V. Trnobranského vy-

brané spisy veršem i p rosou". Teh spisov pokojnega pisatelja izšla sta do

sedaj dva dela. Káže se nam v njih resnino, globoko uvstvovanje in bistro oko,

katero zapazi marsikako napako v našem družbinskem življenji. Trnobranský je

med národom jako priljubljen pisatelj, posebno zavoljo svoje labke oblike. Da je

ta tu pa tam nekoliko malomarna, ne bodemo mu šteli v tolik greh, ako pomi-

slimo, da za njegove dobe skrb za obliko ni bila ravno veliká. — ,)Po-

m n en k y. Výbor básní pro divky. Sestavil Vojtúh Pakost a." S tem naslovom

podaje Pakosta dozorevajoi ženskí mladini eški zbirko najlepšili in za ono mlado
dobo prikladnih pesmij. Urednik, sam priden literaren delavec, ogibal se je vsega,

kar bi z vsebino ali obliko moglo žaliti nežno dušo deviško. Za úvod je podal

„Poznámky životopisné", katere bodo jako dobro služile itateljicam ter jih uvele

v najnovejše literarno gibanje eško. Tam najdemo pesmi naslednjih pisateljev:

Marije ake, Svätopluka echa, Fr. Lad. elakovskega, Gust. Dôrfla, Fr. Douche,

Albine Dvoákove-Mrákove, K. J. Erbena, Irme Geisslove, Vítézslava Hálka, Adolfa

Heyduka, Jos. Kras. Chmelenskega, Boleslava Jablonskega, J. V. Jaha, Jos. Kal-

lusa, J. VI. Kamaryta, Jana Kollára, J. Pr. Koubka, Mir. Krajníka, Eliške Krásno-

horské, Jar. Langera, K. H. Máche, J. J. Marka (Jana z Hvezdy), Jar. Martinca,

Rud. Mayera, Berte Muhlsteinove, Em. Miiovskega, Gust. Pflegera - Moravskega,

V. Picka, Rud. Pokornega, Ant. Puchmajera, Lad. Quisa,' F. J. Rubeša, Ane VI.

Ružikové, Josefa Sládka, J. Soukopa, Bož. Studnikove, Fr. Sušila, Al. Škampe,
A. V. Šmilovskega, V. Šolca, VI. Šastnega, Václ. Štulca, K. Vinaickega in Jaro-

slava Vrchlickega: torej zares najboljših umetnikov, kar jih je dosedaj porodila

zemlja eška. Kakor se cvetoi mladini deviški tudi spodobi, opravljena je knjiga

elegantno in ukusno. — „Zábavná bibliotéka", katero ízdaje rodoljubni páter

Placídus Mathon, skrbi že od 1. 1870. z veliko sreo za dobro berilo katoli-

škemu eskému národu. Nedávno je ta vse pohvale in priporoila vredna „biblio-

téka" prinesla ízbrane spise prvega pisatelja moravskega „Kukátkáa", kakor
se na krátko ímenuje p. Vácslav K osma k, velezaslužni župnik v Tvarožni, po

svojem znamenitem spisu „Kukátko". Ta mož je glavni zastopnik leposlovja na

Moravskem in v národu jako priljubljen. Po najve piše krátke, jedniate in jako

zanimive pripovedke in obraze, v katerih nam káže Ijudi in svet tako, kakor so v

resnici, kakor govoré, mislijo in delajo. Ne bilo bi napano, ako bi se nekatere

njegovíh rtic podale tudí našemu národu, morda v „Veernicah" družbe sv. Mohorja

alí pa v kakem preprostemu Ijudstvu namenjenem asopisu, ki žalibog le premno-

gokrat mažejo „góle stráni belega papirja" z jalovimi lanki in dopisí. — „Po
velké udólosti, Tré obrazu z téžkých dob. Nakreslil Václav Rezníek; v Praze

1884." Te povesti mladega ali jako pridnega in precéj nadarjenega pripovednika

eškega so izšle v „Laciní knihovní národní, ser. VlIL seš. 1— 14". V prvi povesti,

„Pod Golgatou", slika Rezníek duševní in gmotni poraz eškega národa po
belogorski bitví; v drugí, „Do hrobu', primerja následok tega poraza z gro-

bom, v katerega je imela bití položena zdaj zdaj eška mo in sila ; v tretji, „Prí-

znakové z mtvych vstání" káže nado, katera je napájala Cehe, da po ranogem

tp]tjc(i]|ji mora pHti dolla refiitve. Vse dsobe se psihološki dobrO prora&ne.
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V „Ljubljanskem Zvonu" smo že omenili (IV. 62) pvvi del lepega potopis-

nega in kulturno-zgodovinskega dela Holekovega „er á Hora v m í r u". V
tem je izšel tudi drugi zvezek. To delo ni zgolj potopis; v njem se posebna

pozornos obraa na vse, kar bi dajalo pokrajini in Ijudera poseben znaaj, in

takih znaajnih rtic najdemo v ti kiijigi obilo. Berilo je jako lepo in ne zabáva

samo, ampak tudi pouuje. — Da bi rojake svoje opozoril na vse znamenitosti

kraljevega grádu v Pragi, in bi od te znamenite in veliastne zgradbe imeli pravi

užitek vsi, ki jo obiskujejo, izdal je E d v. Herold v II. delu svojih „Malebných

cest po Praze" tega grádu opis in zgodovino z naslovom: ,,Královský hrad
Pražský". O njem ni bilo do zdaj podano v nobeni knjigi toliko zanimivih opo-

menj in dragocenih podrobnosti], kakor ravno v tem spisu. Herold je dolgo stu-

diral o svoji nalogi, mnogo novega je spravil na dan in popravil ter ovrgel mnogo
napanih trditcv. —t

—

Sah je po soglasni sodbi vešákov najbolj duhovita, najbolj zapletená in

najglobokeje osnovana, ter zatorej tudi najtežja izmed vseh iger. Gledé krasote in

globokosti, številnosti in mnogovrstnosti idej, kakor tudi gledé znanstvenega obde-

lovanja in razvitka se ne more šahu primerjati nobena druga igra. Zato mu vsi

šaholjubi, pa tudi drugi znanstveni veljaki priznavajo mesto sredi igre in umetnosti.

Saj je pa tudi v marsiem podoben lepim umetnestim! Kakor té, razveseljuje i

Sah íloveku srce, bistri mu um in mu je tešilo duševnih bólov, nadomestek za

marsikako bridko izgubo, katero mora v življenji pretrpeti. Igrajoega partijo šaha,

odvraajo ga zanimljive in duhovite kombinacije za nekaj aša od vsakdanjih skrbíj

in trudov in ga storé, dejal bi zadovoljno-razmatrajoega. Tudi blaži šah loveško
stremljenje, kajti ne materijalni dobiek, nego plemenitejše vesclje o zmagi, pri-

dobljeni po ostrouranem premižljevanji, je šahovcu plaílo. Lepo igrana in sreno
zvršena igra napravlja loveku ve veselja, nego najlepšia knjiga ter slávni nemški

pisatelj Jean Paul (Richter) po pravici pravi nekjé v svojih spisih: „Záme ni pri-

jetnej.še zábave na svetu, nego partija šaha poleg aše rne káve." In srena rešitev

krásno izdelane, težavne šahove naloge ne godí reševalcu ni menj, nego kakeršeu

koli estetini užitek, ter mu je dovoljno zamenilo za trud, ki ga je imel ž njo.

Izkušnje mnogih stoletij — igra je stará že nad 3300 lét — so visoko

ceno šaha ncovižno dokazale, da so ga vsi omikani narodi vzprejeli v svoje litera-

túre. Prvi veleumi vseh izobraženih národov, n. pr. Napoleon L, Shakespeare,

Staunton, Buckle, Leibnitz, Lessing, Turgénev i. t. d. so se posebno lju])eznijo bavili

s to duhovito in pleraenito igro ter se cesto priStevali najboljšim sodobnim igralcem

(Buckle, Staunton, Turgénev). Zatorej odpira z denašnjo številko tudi „Ljubljanski

Zvon" svoje predale šahu, tej izobraženih mož dostojni zabavi

!

Šah.
Ureduje Janko Kalan v Vélikih Lašah.

„Ljubljanskega Zvona" uredništvo nam je blagovolilo prepustiti v

vsaki številki svojega lista nekoliko prostora za šah. Da primerno gojímo

in slavímo to mikavno in duhovito igro, podajali bodemo však mešec vsaj

po edno n a 1 o g o s popolno rešitvijo in krátko océno ; dalje po edno za-

nimivo igrano partijo in tú pa tam kak završetek (konec igre)
;

pri-

óbevali bodemo ražne novice o šahu in slavnih šahovtíh, knjíževne no-
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vosti i. t. d., ter prosimo slovenské šaholjube, da nas izvolé podpirati, da

bode „Ljubljanski Zvon'^, veren naelu svojemu, tudi tú kolikor mogoe
izvir en.

Rešitve nalog bodemo prinášali vsakikrat stoprav cez dva meseca,

imena rešilcev pa, kateri naj se obraajo naravnost na šahovega ured-

nika, v vsakem listu.

Zaetnikom in takim, ki se hoté šaha stoprav u í t i, sestavil

bode urednik te rubrike navodil o, obsezajoe razpravo ob elementih te

plemenite igre ter krátko upeljatev v teorijo šaha.

Kratice in znamenja,

I. ualoga.

Sestavil R. B r au n e v Koevji.

rni.abcdefgh
;jžgp M. m

^.*,..^„ ^.
^^„ Ä.. ta

i
^^ mm mmÄ « « «

abcdefgh

katere nam bodo rabile v „Zvonu".

K znai kralja = ^ ^[^

D „ damo (kraljico) = <!^ <)^

turen (trdnjavo)= M W
skakaa (konjia)= ^\ $^

tekáa (lovca) = ^^ d^

kmeta = ^ A
0—0 znai malo rokado.

0—0—O znai veliko rokado.

X ali : znai, da se vzame.

+ ali t znai „šah".

++ ali tt znai dvojen šah.

X t ali l\ znai, da se vzame s šahom.

n znai mat (šahmat).

AA znai mat in da se tudi vzame.

[ ] ali ! znai dobro (najboljšo) potezo.

( ) ali ? znai nedobro, ?? pa práv slabo

potezo.

— znai, da se dolono, r^-^ pa, da se

kakor koli vlee.
Kako se zaznamenujejo posamina polja (predalki) šahove deské, razvidno

je iz naloge.

Tu sestavljene kratice in znameuja v zvezi s znamenji (imeni) šahovih polj

so tako zvaná notacija in ž njimi se zabeléžujejo posamine poteze ali cele partije.

„Ljubljanski Zvon"
izhaja po 4 pole obsežen v veliki osmerki po eden pot na mešec v zvezkih ter

stoji: vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta 2 gld. 30 kr., etrt leta 1 gld. 15 kr.

Za vse neavstrijske dežele po 5 gld. 60 kr. na leto.
,

Lastniki in založniki : Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorui urednik : Fr. Levec.
Uredništvo in upravništvo v Ljubljani, Nove ulice 6.

Tiská „Národná Tiskama" v Ljubljani.

Bel

Beli vlee in naredi v 3 potezah mat.

(Rešitev priobimo v tretjem zvezku.)



Navodilo

o pravilnera igranji šaha za zaetnike.

"Orodje za šah in nastavek.

Orodje za šah je štirioglata (kva-

dratna) deska ali tabla, katera je

razdeljena v 64 ednakih, zapore-

doma svetlo- in temno-barvenih manj-

ših kvadrátov (polj), in šahovi ka-

meni ali figúre.

Navadno igrata šah samo po

dvé osebi; vsaka izmed njiju dohode

pred zaetkom igre po 16 kameov
in sicer eden igralec bele (svetle),

a, drugi rne (temne) barve. Vsakih

16 kameov predouje po edno voj-

sko (armado), katera se ima, vojena

po svojem igralci, z nasprotno ar-

mado boriti za zmago s tem, da

však igralec zapóred po jedno potezo

stori (eden kame na deski vlee

ali premakne).

Vsaka armáda sestojí iz 8 ofi-

cirjev (figúr) in 8 kmetov ; oficirji

(astniki) so

:

1. eden kralj,

2. edna dáma,

3. dva turna (trdnjavi),

4. dva tekáa (lovca),

5. dva skakáa.

Predno se igra zane, treba je

póumeti to-le :

Sahova deska se tako položí

med igralca, da je pri vsakem igralci

na njega desni straní na oglu deske

(v desnem kóta) belo polje (bel

kvadrát). Ako se to ne storí in se

igra zane, smé však igralec, predno

sta obá igralca však po štiri poteze

storila, zahtevati, da se igra ustavi

in iz nová prine
;

po dokonani
obojestranski etrti potezi je treba

k tému privolitve obeh igralcev.

Ko se je bila deska tako po-

ložila, razpostavi však igralec svoje

kamene na desko in to, kakor po-

doba 1. káže, oficirje v prvo vrsto,

kmete pa v drugo vrsto šahovih polj,

a však kame na svoje posebno

polje.

Vsako polje sahove deske ima
svoje imé ali znamenje, Zaznamenuje

se s rkami in s številkami. Po-

prena vrsta polja se zaznamenuje

s številko, a navpina s rko.

Ako si ogledamo sliko šahove

deske v pod. 1., vidimo, da stojé

zdolaj na prvem polji v kótu bel

turen; to polje se zaznamenuje s

rko a in s številko 1, tedaj al
;

zraven turna stojí bel skaká, to

polje se imenuje bi
;
poleg skakáa

stojí, na polji cl bel teká, na polji

dl bela dáma, na polji el beli kralj

in potem zaporedoma na poljih /"l,

gl, hl bel teká, skaká, turen. V
drugi vrsti šahove deske stojí osem

belih kmetov na poljih a2, b2, c2,

d2, e2, f2, g2, h2. (Dalje.)



Vabilo na naroebo.
Vrhu pesniških proizvodov priznanih pesnikov slovenskih, Stri-

tarjevih, Gorazdovih i. dr. in vrhu Trdinovih bajk in povestij,

pisanih v uzorno-lepi slovenšini, izhajala bode v našem listu vse leto

nad deset tiskovnih pol obsežna zgodovinska povest

:

„"Vélilii gr-of*"".
Pisatelj, g. dr. Fr. De tel a, c. kr. gimn. profesor v Dunajskera

Novem Mestu, opisuje v ti povesti z živimi bojami slikovito življenje

po lepi Savinjski dolini in po staroslavnera slovenskem Celji sredi XV.
stoletja za velikega grófa Ulriha Celjskega.

Priljubljeni pripovedovalec naš, g. Janko Kersnik, priobi svo-

jega lepega „Cyclaraena" II. del pod naslovom

:

„.A^g-itator*-.
V tem románu nastópajo vse tiste glavne osebe, katere bralec

pozná že iz „Cyclamena", vender bode „Agitátor" sam zase celota.

S krajšími pripovednimi spisi bodo preskrbovali list: v svoji ele-

gantní in duhoviti pisavi nedoséžni g. J o s. Str i ta r, g. dr. Ivan Ta v-

ar, ki je s svojimi živo in izvirno pisanimi „Mrtvimi srci" pridobil

letos našemu listu novih prijateljev, g. Alf. Pirec in nekateri

mlajši pisatelji.

Kovo rubriko odpre letos „Ljubljanski Zvon"pod naslovom

„^la^^iii Hloveiici**.
Tu bode priobéeval životopise odlinih umetnikov, pesnikov in pi-

sateljev slovenskih; v prvi vrsti literarno-zgodovinsko razpravo „D r.

Jakob Župan" (porojen 4. julija 1785. na Prevojuh, umri 6. februva-

rija 1852. v Celovci), katero je o stoletnici ; rojstva njegovega spisal

g. prof. F r. Wiesthaler; dalje životopis velikega slovenskega dobro-

tvora, Ijudomilega P. P. Gl a var j a, katerega je po novih, v Komendi
najdeníh listinah sestavil g. prof. Ivan Vrhovec, in naposled životo-

pis slovenskega pesnika in pisatelja Matije Valjavca iz uredniko-

vega peresa.

Izmed znanstvenih razprav omenjamo zlasti prof. R u t a r-

jevega spsa o reki „Timavus"; zgodovinske studije o Slovencih v

IX. stuletji od prof. dr. Fr. Kosa, životopisa V. G. Bélinskega,
slavnega kritika ruskega, od prof. J. Celestína: E. Lahovih zemlje-

pisnih rtlc in lanka o književni vzajemnosti hrvatsko-slovenski, ki ga

je o petdesetletnici preporoda književnosti jugoslovanske spisal g. An-
drej Fekonja.

Na dalje bode „Ljubljanski Zvon" tono poroal o vseh domaib
književnih stvareh ter se s paznim oesom oziral na literarno delovanje

in kulturno življenje slovanskih národov in to tem lóže, ker mu je

tudi bodoe leto zagotovljena pomo takoizvrstnih poroevalcev, kakor

sta n. pr. g. prof. Jos Staré v Zagrebu in g. dr. Karí Strekelj na

Dunaji.

Iz tega kratkega pregleda vidijo gg. naroniki, da je „Lju'jljanski

Zvon" dobro založen z zanimivimi rokopisi in da se s ilimi mocmi od-

pnivlja na delo prihodnjega leta, v katerem hoe kakor došlej kar naj-

iskreneje pospeševati razvoj lepe in znanstvene knjige slovenské.

Koneno vabi nove naronike stopiti pod njegovo zastavo, in nadejo se,

da mu verní ostanejo vsi dozdanji prijatelji, klíe jim : Na svidenje v

novem letu

!
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Listnica. G. J. St. n. D. ^Pogovor" o dr. Juniji prejel, a
žal. prepozno za ta list. Pribodnji! — G. dru. Sivorju v K. Gosp.
doktor, spišite vendar tolma o svoji kanibalski povesti „Cmokavzar
in Ušperna". Silno je potreben! Saj vidíte, da niti g. d r. Junius,
ki je brez dvojbe domá v vseb filozofinib sistemib, ne vé, kaj je

satira, kaj parodija — pa da bi to vedeli „Slovenóevi" ured-
niki? — G. pref. P. N. n. D. Kar si preve poslal naro-
nine lani in letos (1 gld. 48 kr.), oddal sem ,Národnému Domu".
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LeposIoYGii in znanstYer\ lis

Leto V. Y Ljubljani, 1. februvarija 1885. štev. 2.

Zadrga veéerja.

i;o nad celjski gracl že pôzna padá;

;,Kdo na tihem jase mi iz grada?

Varno stopa po stezíci vranec,

Breme svoje nese v dól niz klanec.

Prisraejí se šip izza oblaka, —
Lehko vidiš ga sedaj junáka.

Halja rjava krije redovníka,

Redovníka, živega svetníka

!

Glej v obraz mu, glej tá lica véla:

Od solzá so pa mu obledéla;

Té oí, kot da so brez življenja:

Tó prihaja, braté, od trpljenja!

Hitro stopa vranec v meseini,

Redovníka nose po dolini.

„Brže stopaj, kónji vranogrivi,

Brže stopaj, kónji iskroživi!

Glej, tam selo znano je pred nama,

Pohodlia cesto sva je sama.

Dobro znana ti je hiša mala, —
Kraj vasí tam bova spet obstala

:

Tebi ovsa za veerjo dajo,

A najboljše meni, kar imajo!

Torej spéjva . . .

!"

„„Postoj, páter Dreh, preslavni Celjím,

Svetník po deželah devétih

!

Pri kraljih, cesarjih sveta si poznan,

Se bolj pa pri naših — deklétih.

.,„Dekleta slovenská cvetó nam na ast,

Lepôta njih v pésmih slaví se;

Káj uda, e v sladko lepôte si pást

Djél pa napósled še Tí se

!

„„A dékle iz nas in pobožní mož, Ti—
Kríž vélik, glej, nista jednaka;

Mladénke so naše rudee krvi,

Po Tébi se modra pretaka!

,„,A ker si mogoen, lehkó naredíš,

Da sitna izgine razlika,

Lehkó si za ženo potém izvolíš,

e ktera dev naših Te mika.

„,,E, hodí kar z nami k posvetu takój,

Da moški se pogovorímo,

Pogodbo podpíšeš nam sám še nocój —
Popréj Te domov ne pustime !'"'

Sliši Ureh govor starejšine,

Dobro sliši — ni na to ne zine.

V grlu nékaj sapo mu zapira,

Plah nekako se okrog ozira:

Móž stotina stráži ga vašánov,

Móž stotina hrabrih Teharjánov!

S konja stopi Ureh mi poasi,

Ni ne ree — malo odkašljá si.

V sredo méd-se víteški vzemó ga,

Pa k županu na posvét vedó ga.

Starejšine vsi se poklone mu,

Dolgo písmo dá župan v roké mu.

ita pismo rjavi menih celjski

:

Káj li sklenil modri zbor je selski?

„Jaz, gróf Dreh, gróf in knez Celjánov,

Vseh Celjánov in okoliánov;

Knez Slovencev in gospod Hrvátov,

Nam sosédov, naših Ijubih bratov;

5
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Desná roka kralja, gospodárja,

In pobrátim turskega cesárja:

Teharjáne poplemenitújem,

V plémski stan vse astni povišujem

AU kakor se po naše ree —
Modi'a krí po žilali naj jim tee!-

V gbu dvoje zvezd jim svéti jasnih

Za sporaénik nje oij prekrasnili,

Zvezd srebernih dvoje v grbu svéti

Za spoménik lépi Margarét!

,

Ki je krivá, da vam plémstvo dá se

Za sedaj in za vse vene ase."

Gleda Ureh starejšine srénjske . . .

Ej, prejáke so pestí slovenské!

Tiho séde, s ela pot obriše,

S svojo ôko pismo jim podpise,

Podpisavši — jo domov popise.

Teharjánje pa, junaki zviti,

Dan denašnji Se so plemeniti.

Gorá z d

Véliki gróf.
Zgodovinski román.

Spísal Dr. Fr. Detela.

(Dalje.)

itez Vit Lazár pa je jezdil s kakimi šestdesetimi kónjiki, obo-

roženirai s sulicami, mei in nekoliko z nerodnirai težkimi puš-

kami. Na desni mu je jezdil poveljnik te ete, grófov „generál"

Jan Vitovec. Brez vsega lepotija je bila oprava okatega moža; preprosta

železná kapa z monim grebenom mu je krila glavo in del širocega obraza,

iz katerega je bliskalo pod štrleimi rujavimi obrvmi dvoje majhnih sivih

oij. Visok je bil poleg njega videti njegov poronik, Vit Lazár, in

svetel njegov oklop in blišea éelada z dolgim vihrajoim opom je temnil

popolnoma neznatno vnanjost Vitovevo.

„Oh, e bj bil gróf že tu z vojaki," dejal je po dolgem molku
Vit Lazár, „potem bi pac izmed teh štiri sto kónjikov, ali koliko se

jih že bliža, malo se vrnilo ; a do cesarja ne bi prišel nobeden."

„Vsi bi prišli," odgovoril je Vitovec, „ker bi šli ez Koroško, a

ne tod. Da je gróf z doma, to jim je tako dobro znano kakor nama."

„AH ne bomo pognali kónj?" meni ez nekaj aša zopet Lazár.

„Ne; trdo jih bomo še rabili. Poroilo smo vzprejeli nenadoma
in pozno, in delj ne gremo kakor do Žalca."

Po esti sem pa je pridrla tropa Ijudij in živine, ki je bežala pred

sovražniki.

„Cesto zastavite!" vpil je Vitovec svojim jezdecem
;

„Ijudje in ži-

vina, vse nazaj, od koder so prišli!"
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Lazár pa je pogledal svojega poveljnika, eš, kaj to pomeni. Ko

pa so konjiki z nekoliko trudom in mnogim krianjem in pretenjem

obrnili zbegano Ijiidstvo in gnali je nazaj proti Zalcu, razlagal je Vi-

tovec svoj namen, Ijudi prisiliti, da bodo sami bránili svoje imetje.

„Za svoje življenje se kmet ne borí," dejal je, „za živino pa, in

e bo tem našim prijateljem v širokih klobukih in kosmatih kapah šlo

za krave in vole, bili se bodo kakor besi."

Med krikom in vikom je bila prišla karavána v trg, kjer je bila zmeš-

njava do vrhá prikipela. Vitovec je izdrl dolgi me in razdelil s svojim

žrebcem vpijoo in jokajoo gneo. Oster njegov glas je prevpil hrup in

vríš in vsa množica je poslušala zapovedujoe besede. Ko se je napravil

mir in red, ukázal je najprvej cesto onostran trga zapreti. S hlodi, koli,

težkimi vozoví in drugim poljskim orodjera je bil kmalu zastavljen vhod.

Kar je bilo posode, morali so jo prebivalci napolniti z vodo, nastaviti

se po slamnatih strehah, da pogasé ogenj, kjer bi se pokazal, in priprav-

Ijeni biti s kamenjem in epci in vilami na nápad. Najvrstejše pa, ki so

nosili tudi mee, odbral je Vitovec za podpore svojim vojakom. Ti so bili

razsedli konje, razpostavili majhno število pušek, nasuli smodníka na

zápalné luknje in s tleimi luntami priakovali sovražnika, ki se je

bližal. Prah se je vzdigoval po esti in peket konjskih kopit in žvenket

orožja se je ul vedno glasneje. Tu in tam se je zabliskalo iz rne

megle; a predno se je krdelo toliko približalo, da bi bil mogel Vitovec

z vspehom streljati, ustavili so se kónjiki. Z dvema tróbcema je prijezdil

vitez proti zagraji in dal znamenje, da hoe govoriti. Vse je umolknilo,

vitez pa je terjal v imeni cesarjevem prosto pot in prijazen vzprejem.

„Kako se imenuje vaš cesar?" oglasi se Vitovec izza voza.

„Friderik IV., po božji milosti maziljeni vladár svetega rimskega

cesarstva.

"

„Naš cesar po božji milosti se imenuje gróf Ureh," odvrne Vi-

tovec, „in e ne prihajate v tega imeni, ne pôjdete skozi Zalec."

Jezdeci so se bili vrnili in polovica sovražnikov je stopila s konj

in peš napadla Vitovevo trdnjavo. Grozno so zagrmele puške, ko so

se bili približali na kacih petdeset korakov, in najmenj polovica bi jih

bila morala pästi, da je bil uinek jednak ropotu, Toda tedanje puške

napravljale so ve strahu kakor škode, in ko se je dim razkadil, ležala

sta dva sovražnika, nekaj pa je bilo ranjenih. Drugi pa so poeli lezti

ez ograjo in trd boj se je vnel ob vozeh. Vpitje in kletev mešala se

je z otlimi udarci na elade in oklope, iz zadnjih vrst pa je letelo

kamenje in pušice na bojevnike. Jeden del sovražnikov je izkušal ob

straneh prodreti v trg ali pa zapaliti lesene hiše. Pušice, ovite z osmo-

6*
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Ijenim in goreim tuljem, užgale so tu in tam kako streho, toda prí-

prave Vitoveve so se izkazale dobro in však plame je bil hitro po-

gašen. Med bojem je izginil kmetom bojni strah in videvši, da sovraž-

niki ni ne opravijo, postajali so drzoviti in marsikacega jezdeca je le

hiter konj rešil iz njih rok. Že so sovražniki omagovali, ko zadene

Vitovca pušica v ráme, da mu omahne desnica z meem.

„Gospod Lazár, nadaljujte Vi, jaz imám za danes dosti," dejal je

in stopil iz vrste. Lazár pa je bránil vhod sovražnikom, ki so z ve-

selim krikom pozdravili odstop Vitovev. A kmalu so uvideli, da

ima namestnik tudi težko roko in da ne opravijo niesa. Popustivši

rartve in težko ranjene, zasedejo konje in obrnejo se v strán ez polje.

Lazár je bil na to že pripravljen in s spoitimi svojimi konji je došel

kmalu spehanega sovražnika, ki se je med vednim bojem poasi po-

mikal dalje in zastonj bránil, da ne bi bil Lazár zdaj tu zdaj tam od

glavne ete odrezal kakega oddelka in ga razkropil ali ujel. Pozno v noc

je trajala gonja in izmed ponosnega krdela, ki je zapustilo deželo

kranjsko, prestopilo jih je malo severno mejo groíije celjske. Da ne bi

bil sovražnik kake posamezne koe požgal, to se ni dalo ubraniti ; a

oropati in požgati ni mogel nobene vasí. nobenega gradú.

m.

Blizu ceste, ki drží od Vojnika proti Konjicam, stali so istega

dne zveer kraj gozda trije možje in oividno koga priakovali; kajti

dva sta gledala po esti doli proti Celju in napenjala svoje oí, tretji

pa je držal in krotil nemirne konje. Kopja so jim bila naslonjena na

drevo in železné kape so ležale po tleh.

„Jošt, kaj to pomeni?" izpregovorí najmlajši, kateremu se je po

orožji in po obnašanji poznalo, da je poveljnik.

„Gospod Viljem, ne bo jih," odgovorí póstaren možiek rudeega,

miroljubnega obraza, ki je vedno popravljal in premikal svojo usnjato,

na ramenih in prsih z železom obito kamižolo. „Povem Vam, da jih

ne bo. Jaz poznám loveško natoro in po mojem mnenji se mudé v

Žalci. Od tam pa jih do jutri ne prežene nobena druga re, kakor e
bi prišla novica, da je Ureh blizu. Ta bi jih pregnal kakor skopec

vrabce. Ce bi vino pošlo, no, to jih ne mara tudi spravi na noge, kakor

se je meni primerilo lani, ko sem šel na božjo pot."

Topot konjskih kopit je pretrgal to prerokovanje. Viljem je dejal

roko na elo in pazno gledal na prihajajoe jezdece. „Naši niso; samo

pet jih je," dejal je, pobral elado in vsi trije so se spustili v zložen

dir po esti. Pet kónjikov je dohajalo; dva spredaj in trije nekoliko
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za njima. Konji so bili videti spehani, kajti zastonj so jih jezdeci pri-

ganjali.

„To je beg!" vzkliknil je Viljem, „poglej, Jošt, oni trije jezdeci

iraajo sulice nastavljene in preganjajo prvá dva. Trije zoper dva; mi

moramo pomagati.*

„Ali da bi se v tuje rei vtikali?" povpraševal je Jošt. Toda

Viljem je že zapovedal, da jili je treba ustaviti, kdo so in kaj Loejo.

„Celjani so, Vitovevi kónjiki," dejal je hlapec, in Viljem je ukázal,

naj on ustavi jezdeca na desni, Jošt levega, srednjega pa bode sam

vzel náse. Joštu pa je vroe prihajalo in konj mu je šel vse prehitro.

„Kaj pa, e nas kdo nápade od zadaj?" mislil je. „Dober vojskovodja

se mora na to tudi ozirati, in tak dober vojskovodja bodem zdaj jaz."

Rekši je pridržal konja in postavil se hlapcu Luki za hrbet.

„Jošt, Jošt!" klie Viljem, „ali nimaš ni asti v sebi?"

„Oh, gospod Viljem," vzdihuje oni, „kaj marate, ko ste mladí! Ce

Vas oni prokleti Celjan raz konja vrze, poberete se, pa je dobro. A
jaz si bom polomil vse, roke, noge in hrbet, Bog nas varuj ! Tudi

neem jaz, da bi me kdo umoril kakor kacega razbojnika ali psa,

ampak kršansko smrt hoem storiti, v postelji, prejemši sv. zakra-

niente. Za tisto slavno smrt pa meni ni ni ; iji kako bodo staré babe

za máno govorile, to mi je vse jedno." Ona dva sta izpodbodla konja

v dir in živine gospoda Jošta, mnogo astilakomnejše od svojega jez-

deca, ni se dalo ve brzdati in na jedenkrát je bilo z onimi v jedni vrsti.

„Bog mi bodi zdaj-le milostiv!" zamrmral je Jo.št v svoji stiski,

naméril s kopjem in zamižal. „Ce me rešiš, sveti patrón, nikoli ve
ne bom vina —

"

„Že bežé!" zavpil je v tem trenutji Viljem.

„Bog bodi zahvaljen, da se nisem prenaglil," dejal je tiho Jošt

in vpil na ves glas ,hurá, hurá !'

Ona dva pa, ki sta bežala pred Celjani, ustavila sta se in prvi,

ki je odprl elado in pokazal našim znancem mlad ol^az, kateremu bi

prisodil lovek kacih šestnajst let, vprašal je, komu se ima zahvaliti

za rešitev.

„Jaz sem Viljem, sin viteza Viguleja z Vranjega Brda, ki je ba-

róna Ungnada vazal."

„Oh, gotovo akáte naše vojske, " ree mladeni žalostno. „Za-

stonj, gospod Viljem, razkropljena je na vse straní; in da Janeza Un-

gnada sin ni ujet, to je le Vaša zasluga."

Ko pa je Viljem to slišal, skoil je urno s konja, odkril se in

spoštljivo pozdravil mladenia, ki mu je prijateljski stisnil roko. Vesel
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in žalosten je peljal imenitnega svojega gosta, raladega Krištofa Ungnada,

na oetov dom, na Vranje Brdo, kake pol uve od Vojnika.

V veliki staroverski dvorani, olepšani z orožjem in jelenjirni rogovi,

gostil je rešenca in rešitelje stari gospod Vigulej. Pri jedni mizi je

sedela po stari navadi vsa družina : med grašinskim gospodom in

sinom Viljemom na astnem mestu Krištof Ungnad, tému najbliže, a

vendar precéj dale stráni gospodinja, stará gospodina Radegunda.

„Práv ste sam poroili, gospod Vigulej," dejal je mladi Ungnad,

„da grófa Urha ni doma in da ima Vitovec le kacih petdeset kónj pri

sebi, toda teh nam je bilo dosti in zdaj obžalujemo, da se nismo držali

Vašega sveta in si ne izbrali druge poti. A ko smo imeli Vranjsko za

sabo, kjer bi se nam bila najlaže pot zabránila, postali smo ošabni.

Blizu sto móž smo izgubili, mnogo vec pa se jih je razkropilo na vse

straní."

Mladeni je jel pripovedovati svoje dogodke, okroglo oko starega

gospoda pa se je bojaželjno bliskalo in sivkaste obrvi so se prekrižale

kakor trnjev plot. Kadar je v pripovedki kakov Celjan pádel, zvrnil je

kupico vina, in dve, ko je ul, da je Vitovec ranjen ; za vsako nezgodo

svojih prijateljev pa je našel prikladno kletev. Kadar pa je gospod

zaklel, umolknil je mladeni v svojem pripovedovanji in ga pomen-

Ijivo pogledal, toda to gospoda Viguleja v njegovem delovanji nikakor

ni motilo.

„Ne zamerite, jaz sem ud neke estite bratovšine, " pravi napó-

sled mladeni in pokaže malo svineno podobico, ki mu je visela na

vratu in predstavljala sv. Krištofa.

„Torej se je res vsa Vaša rodovina zapisala sv. Krištofu in od-

povedala vinu?"

„Res," pritrdi mladeni. „Kdor je v naši bratovšini, ne sme na

jednem sedeži ve izpiti kakor jedno kupico vina in nikdar ne kleti.

Ce se spozabi, placa po jeden goldinar v društveno blagajnico, ravno

tako, e svojim Ijudem ne bráni telí pregreli in e v drušinah ne za-

stopa moško svojih nael."

„Vraga, gospod Krištof," meni Vigulej, „to bi mi bili morali prej

povedati
;
jaz bi Vam bil kmalu vzel vse imetje. Gotovo ni dolgo tega,

kar ste se vpisali, ker ste tako natanni. V mojem asu se je bila

napravila bratovšina Matere božje in však ud se je tudi zavezal ne

piti, ne kleti ez mero. Nekaj dnij smo se trdo držali. Potlej smo pa

zaeli mero vekšati in pravila izpreminjati, dokler nismo prišli do spo-

znanja, da je lovek slabá stvar in da ne more ni tako, kakor bi

rad. Toda lepa navada je to, kdor se more zdrževati," dftjal je Vi-
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gulej in izpraznil kupico, „in kako koristna. Petnajst. let je tega, kar

sem šel jaz na tursko vojsko. Moj sosed je sem ter tja po mojem po-

sestvu zverino streljal. Jaz sem bil jezen, in ko ga dobim neko
v gozdu, nisem práv dobro pogledal, ali je srnjak ali on, pa sem ga

ustrelil. In naložili so mi za pokoro vojsko s Turkom na leto in dan.

Oh, v kaki nevarnosti smo bili vedno zarad pijae in kako se je jezil

Janez Hunjadi. Pijanega Turka, dejal je, pa treznega križevnika še

nikdar ni videl. Toda brez zámere, gospod Krištof, tako huda ne more

biti nobena bratovšina, da bi nam kupico zvrniti bránila prvi na

zdravje njegovega velianstva cesarja Friderika in prelepe njegove so-

proge Lenore, in drugic na éast razsvetljenemu svetovalcu, mojemu go-

spodu, baronu Janezu Ungnadu."

Naj bi bil mladi Kri.štof delj aša uži val gostoljubnost gospod a

Viguleja, Bog ve, e bi bil ostal zvest pravilom svoje bratovšine.

Hudim izku.šnjavam pa se je moral braniti tudi hlapec njegov Jurij.

Toaj Jošt je bil prevzel skrb zánj in dobro vedoé, kaj terja grajska

ast, prinesel mu je bil po veerji natihoma še vr vina v spalnico.

„Pijatelj, kakor koli se imenujete," dejal je Jurij in povzdignil

oi in zgrabil za vr, „moj delež ni med pijanci in preklinjalci. Jaz

pijem le, kolikor je práv."

„Nekako toliko sem ga tudi prinesel," opomnil je Jošt.

„Vi tooj mene, zmernega loveka silite, to vino izpiti?"

„Ho, prijatelj svetega Krištofa, ta vr je za naju oba. Pijte, pa

napijte meni!" oglasil se je brzo Jošt, katerega so vznemirjale poželjive

oi Jurjeve.

„Sila kola lomi," vzdihnil je oni. „Ti pa, sveti Kri.štof, zaniíži in

ne glej svojega hlapca, ki je v oblasti grešnikov."

Jošt je moral hiteti, da je še kaj dobil. „I zakaj se pa vendar,"

vprašal je, „ta družba po sv. Krištofu imenuje?-'

„Vrag vedi," odgovoril je Jurij, „menda zato, ker mi ravno tako

po vodi brodimo, kakor svoje dní sveti Krištof, ko je Ijudi ez Savo

nosil."

Dragi dan pa se je poslovil Krištof od gospoda Viguleja, naroivši

mu, naj dobro paži in pozve, koliko vojaštva bode peljal gróf Ureh

sábo in kdaj li odrine. Viljem je spremil dale mladenia, in kakor

so mlada srca zaupljiva in ne utijo še toliko razloka v stanu in imetji

prijateljska zveza je bila kmalu gotova in po vojski pride tudi Viljem,

to se ve, na cesarski dvor.

Ko pa se je vracal Vranjebrdski proti domu, pripekalo je solnce

tako hudo, da mu je prišel na misel Marko Muren, toaja Jošta brat,
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ki je imel nad klancem med Vojnikom in Konjicarai svojo krmo. Nizka,

a prostorna hiša je bila na dobrem glasii in še boljši léži. Grda in

strmá cesta je silila voznike, ki so vozili od Celja, Ljubljane, Trsta v

Gradec in na Dunaj, pri krmarji iskati priprege ali izposoditi si hlapca,

da je zaviral. Posebna varná pota v tistih asih niso bila in dasi je

bil Viljem žejen in laen, kakor lehak mlad lovek po dolgi poti,

opreznosti vendar ni pustil v nemar. Pred krmo je stala vrsta vóz in

videti je bilo, da se vozniki odpravljajo. Z bii v rokah so stali v živem

razgovoru ali pa hodili okrog konj in blaga. Kraj ceste pa je stalo

kacih deset móž, oboroženih s samóstreli in mei, ki so si marljivo po-

dajali vr vina iz rok v roke. Po znamenjih je spoznal Viljem, da so

Celjani in umaknil se nekoliko v gozd. Ko so pa vozniki pognali, raz-

vrstili so se strelci pred vozoví in za njimi. Taká spremstva so si

morali najemati vozniki za brambo imetka in življenja. Viljem pa je

nadaljeval svojo pot in oddal pred krmo konja hlapcu. V sobi Marka

Murna sta se mudila še dva moža. Jeden, jako mlad, egar obraz bi

se smel lep imenovati, da ni kázal tolike ošabnosti, .sedel je pri véliki

mizi v kótu, elo grbanil, jezno vihal rujave brke in hudo gledal v

kupo, ki vendar ni bila prazna. Na širokem pasu je visel sila dolg

me in vojaška oprava se je podajala jako lepo bojevitemu obrazu.

Drugi gost, bolj miroljubne vnanjosti, hodil je po sobi gori in doli, zdaj

pogledal skozi okno, zdaj na vojaka pri mizi, eš, e se je že napil.

Obleka je oznanjala imovitega moža in zdrav vsakdanji obraz do-

brosrno samosvest. Kratek me se je bolj skrival kakor gledal iz pod

žametovega telovnika, ki tudi pod vratom ni popolnoma zakrival svetle

pletenine, v kateri bi zvedenec spoznal košuljico od žice.

„Plaano je vse," dejal je poslednji okatemu môžu, ki se je

klical za Marka Murna. Zdaj je vstopil Viljem. Krmár je urno snel

kosmato kapo in se globoko priklonil, popotni trgovec je odzdravil pri-

Ijudno prišlecu; oni pri mizi pa je léno povzdignil svoje oí in prestavil

hrupno svoj me.
„Bog žívi grófa Urha!" dejal je oblastno, po.stavil kupico konec

mize in pogledal po stráni Viljema, ki je mirno akal, da mu postrež-

Ijivost Murnova donese jedí in pijae.

„Smrt Urhovim sovražnikom !" zadrl se je rohné zopet in meril

Viljema od nog do glave. Viljem se ni zmenil. A mož izvlee poasi

svoj dolgi me in položivší ga po mizi, podpre glavo na jedno roko, z

drugo pa pokaže na kupico: „Mladeni, tu notri so ostanki neke pijae,

kateri Marko Muren iz gotovih razlogov vino pravi
;
jaz sem se zarotil

pri svojem patrónu, sv. Boštjanu, da kdor prvi pride v našo drušino,
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mora piti na zdravje slavnega in raogonega gospoda, ki je sreen, da

jma obilo tako zvestih služabnikov, kakor je malenkost moja. Torej,

gospod, e ste kaj kristjana, ne boste dopustili, da bi jaz besedo snedel

svojemu patrónu, svetemu Boštjanu."

„Velja li to meni?" vpraša Viljem in oí se mu zatemné.

„Vidi se," odgovorí oni mimo, „da niste vajeni tako uljudnega

ogovora in da slušate le bolj na palico. Ako se neete z nožnico raqjega

mea seznaniti, po konci! Bog živi grófa Urha!"

„Vrag ga vzemi!" zakrií Viljem, izdere svoj me, prevrne ponu-

jeno kupico z mize in udari sploskoma vojaka po pleih.

„Hu, vražja kri!" vpil je Boštjan in vzdignil z oberaa rokama

težko orožje. A predno je zamahnil, priskoil je trgovec, zgrabil ga za

roke in odlono ga opomnil, naj miruje. Od druge straní pa je krmár

vlekel Viljema stráni in prosil ga in prigovarjal mu, naj se usmili po-

stené njegove krme, kjer se .še nikdar ni kri prelivala in ki je dozdaj

pri dubovskí in deželski gosposki bila na tako dobrem glasu.

„Dobro," dojal je Viljem popolnoma miren. „Slišite Vi, ki Vas

tako srbí koža, pojdite z mano par korakov od hiše ; tam Vam dani

odgovor na Vaše zabavljanje."

Popotni mož, ki je komaj krotil divjega loveka, izpustil ga je na

te besede in menil, e že hoe na však nain boj, naj ide z gospodom

;

a hitro, ker on nee ve akati.

Boštjana pa je minula nekako ježa in bojaželjnost.

„Jaz bom hodil z Vami, dal" dejal je zaniljivo, obrisal me ob

kup vre na klopi in sunil ga v nožnico.

„Potem Vas bo pa moj bi uil spodobnosti !

" vzkliknil je Viljem

in zopet je imel krmár mnogo posla ustaviti prepir.

„Ali greva?" dejal je emerno Boštjan trgovcu. Krmár ja je

spremil na cesto, kjer sta imela konje privezane in Boštjan je zago-

tavljal jako moško smehljajoemu tovarišu, da bi bil on že pokazal

tému mlenozobemu mladicu, da ga ni zadržaval pomislek, da bi ne

mara oneastil svoje orožje z njegovo krvjo, kajti tujec zdi se mu kak

rokodelec

.

„Dober plemenitaš je," vtakne se sitni Muren vmes, „Viljem, sin

vranjebrdskega grašáka."

„No, vidite, da nisva jednakega rodu!" dejal je Boštjan in odjezdil

s tujcem. „Hvala Bogu in sv. Boštjanu, jaz sem sin poštenih mešan-

skih Ijudij in kar ni mi ni za plemeniti rod in blazne prednike, ki ne

zapušajo vnukom druzega kot dolgé." —•
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Krmár pa si je mel roke in se zahvaljeval Viljerau, da je Boštjana

spokoril. „Ta zver prežene mi vse goste," tožil je, „kadar zane raz-

grajati po Iiiši."

„Torej ga že poznáte?"

yiKakor slab denár. Mlad frkovec je bil že pri vojakih in zdaj

zapoveduje desetim môžem in kaporal mu pravijo. Tega trgovca od

Bistrice sem sprrmlja
,

jaz sem ga malo razjezil , ker nisem hotel

starih njegovih dolgov raunu trgovévemu prišteti. Ošaben je pa zato,

ker je báje starega grófa postranski sin.'' —
„Dobro sreo, boter Murén!" pozdravil je zdaj nov gost krmarja

in podal mu roko. Krmarica, njena hi Klára in nekaj druzih žensk

je priteklo za njim in mu poljubovalo roko.

„Klára, ne bodi tako abotna!" bránil se je mož spoštljivemu

nápadu in pogladil rudeelino deklico, ponos oeta Murna.

„Kar se spodobi, to mora biti, gospod páter Cahej," dejal je Muren

in strese! novému gostu roko tako ponižno, da se je videlo, v koliko

ast si šteje ta zaupni pozdrav.

Okroglolini, okroglooki in na okroglo ostriženi mož je bil obleen

po meniški ; na vrvici mu je viselo po tedanji šegi poleg molka

pisalo, in bukvice so gledale iz žepa.

„Predno govorim dalje, boter Muren, mérico boljšega!" dejal je

prijazno in se zleknil po klopi.

„Gospod Jozef Medved, e se ne motim?" obrne se do njega Viljem.

„Oh, na moje srce, Viljem!" vzklikne raenih in objame spozna-

nega prijatelja, ki mu sreo voši, e je res že páter.

„Oh, Ijudje vedno huje sodijo," smeje se oni.

Ko pa je krmár prinesel vina, spravi se zopet v projšnji domai

položaj, nagne glavo in postaví na pol prazno kupico zopet na raizo.

„Boter Muren," poklie zopet, „prinesite mi še jedno kupo te

pijae, da ne bodem akal, ko bo ta prazna." Viljem pa ga je jel iz-

praševati, odkod prihaja in kam je namenjen.

„Moja pot pelje naravnost iz Gornjega Grádu, od estitljivih oetov

benediktincev ; toda kam, tega še ne vem, " dejal je brezskrbno. „Ti

ne verjames, prijatelj, da je moja celica tam tako ozka, da so mi oí
in noge vedno ven gledale. He, boter, koliko isa se že veselite na

mojo novo mašo?"

„O kako dolgo že, gospod Cahej ! In v nedeljo sva imela z oetom

Medvedora ravno novo mašo tudi v mislih, pa je rekel mož, kakor

moj pastir, ki bi imel tepenbiti: da bi bilo le že vse v kraji!"
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„Boter, Vi meni menj zaupate kakor praznemu žepu. Toda jaz

dobro vem, koliko veder ste mi namenili za tisti veselí dan, in kaj

pravite, e bi ga danes malo potegnila na tisti raun?"

„Da bi le ne bil medvedov, gospod Cahej," praskal se je Muren

za ušesi.

„Boter, Vi vedno pogodite, kakor vinjen voznik. Skoda da znáte

tako malo latinski in ne veste, kaj se pravi : cucullns non facit mona-

chum. Toda kaj bi dejali, e bi jaz zdajci svojo kuto slekel?"

„Vro dan je, zunaj samostana ste, in e niste, k;ikor si bod i

nánjo navezani, kar doli z njo."

„In e bi jo potem obesil na kol?"

Marko Muren je malo pomislil in bistro pogledal Caheja, ki se

je pa tako sladko in pomenijivo smijal, da je bila moževa sodba kmalu

gotova.

„Dejal bi, da ste izgubili pamet," odgovoril mu je.

„Kaj bi pa moj oe dejal?"

„Palico bi vzel in Vam jo strkal."

„Oh, boter, kako dobro Vi poznáte oeta mojega! Zatorej bi Vas

jaz prosil, molite pred njim, in ne govorite nepotrebnih besedij, da ne

boste odgovora dajali. Jaz sem se loil od samostana kakor svati oak
Abrahám od sitnega Lota."

Krmár je kar strmel in odpiral oí. „Ni mogoe!" dejal je poasí.

„In zakaj?"

„ZakajV" povzame Cahej. „Kot krmár Vi dobro veste, da se

vsako vino ne vzame z vodo: tako se tudi s samostanom vsakdo ne

sprijazni, kakor se na priliko Jozef Medved ni."

„Ves kaj," dejal je zdaj krmár, „jaz ti bom naravnost govoril,

ker te že kot páglavca od mladih nog poznám. Tebi se meša!"

„O raešanji Vi ne bi smeli govoriti, boter," zasmeje se Cahej;

„to vinu škoduje."

Krmár je bil pa zdaj že sit zabavljíc in kar na krátko mu je

prepovedal, kakor si bodi govoriti o vinu, katerega morebiti sé plaal

ne bode.

„Bog ve, da Vas slutnja Vaša ne bo zmotila, boter," dejal je Cahej

in zael pripovedovati, kako žalostno se je konal nadepolni njegov

novicijat v samostanu. Novega opáta so imeli voliti gornjegrajski patri

in živahno se je delovalo zlasti od straní mlajših na to, da pride do-

brovoljek na kmilo. Da ni bil Cahej še novinec, ne mara bi bili njega

volili; a tudi tako ni bilo težko, pripravnega tovariša izbrati. Toda

ast izpreminja Ijudí, in komaj je nastopil izvoljenec svoje mesto, napel
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je vajeti samostanske disciplíne v veliko jezo osupnenih tovarišev, ki

so mu po vseh pravilih odpovedali pokoršino. Upor se je priel in

na elu mu je stal podvzetni sin Medvedov iz Bistrice. Opát pa se je

obrnil do samostanskega várulia, grófa eeljskega, in nekega lepega dué

prijezdi gospod Jan Vitovec s peterimi kónjiki in vstaje je bil konec.

Dva moža sta ostala za posadko in prielo se je preiskovanje, katerega

nedolžna žrtev, da rabimo Cahejev izraz, je postal Medvedov sin.

„Kaj boš pa zdaj, Jože?" vpraša ošabno krmár; „ali boš zopet

oetove krave pasel?"

„Oh, boter," smeje se oni, „Vi gotovo norce brijete z mano, da

bi se odškodovali za to vince; toda prosim Vas, imenujte me rajši Ca-

heja; vajen sem tega imena in podá se mi. Sicer se pa záme nikar

ne bojte : v dveh dneh sem v Gradci in tam me aká srea."

„Ce si še tako pogumen," dejal je zdaj Viljem, „kakor si bil pred

desetimi leti, ko sva magistra Petacija jezila in herki njegovi nagajala,

rekel bi ti : pojdi z mano. Dobrega mea in spretnega strelca potrebujemo."

„Toda s im si pa gasite gori žejo?" —
Viljem se je zael smijati, Marko Muren pa si ni mogel kaj, da ne

bi opomnil Calieja, kako mu je on vedno pridigoval, naj se varuje vina,

ki je najhuj.ši sovražnik mladim Ijudem.

„Res je to, boter Ijubi," vzdihne oni, „in zato sem jaz tega sovraž-

nika preganjal in pokoneval, kjer koli sem ga dobil."

Konec govorjenja pa je bil ta, da se je Cahej — storimo mu to

Ijubav in imenujmo ga s tem imenom — odloil osfcati za nekaj aša
na Vranjem Brdu. Ko pa sta se prijatelja odpravljala, omenila je gospo-

dinja, da misii kmalu Klaro na grád dati k strijcu Joštu, da se pri

gospodini Radegundi tega in onega nauí in da pride izpod nog raz-

posajenemu vojaštvu, katero jim je priakovati.

„Da se torej kmalu vidiva, Klára!" dejal je Cahej in lovil jo za

roko ; a ni je ujel, in tudi oe Muren je menil, naj jo kar pri miru pustí.

IV.

Mi pa gremo z blagovoljnim bralcem zopet v Celje pogledat, kaj

je novega. V tedanjih málinarskih ulicah je stala ponižna, spredaj ogra-

jena hišica meárja Vrbana. Da je imel mož v tako bojevitih asih

dosti opraviti, to se razumeje, in od jutra do veera se je slišalo ko-

vaško kladivo iz kovanice. Ljudje hodijo ven in noter, izbiraí^ si ka-

cega morilnega orodja, ali pa nosijo popravljat kaj polomljenega. Marsi-

kateri pa se ogne na dvoriši kovanice in zavije na levo, kjer škripa-

joa vráta pot odpirajo v dolg in tesen mostovž, ki drží v sobo, ravno
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za kovanico ležeo. Najve prostora zadeluje v ti izbi veliká omara

s policami, na katerih je vse polno lonkov, závitkov in druzega po-

sodja, kateremu še vsemu imena ne vemo. To je nekaka lekarna ko-

vaíce Mane, Vrbanove matere, ki sega z velikim vspehom v roko-

delstvo doktorja Hajdingerja in ozdravljnje bolnike proti vsem pravilom

zdravilskim. Vraže so bile takrat še mnogo razširjenejše kakor dan

danes in celo v tako imenovanih znanstvenih krogih se je pripisovala

veliká mo pajkom, rvom, mišim in drugim, najve ostudnim živalim,

ki so se morale v posebnera asu loviti in na poseben nain prigotav-

Ijati. Da je dolga, suha Maa ve znala, kakor bi dan danes kdo verjel,

o tem je bil trdno preprian naš znanec, kroja Mavroh, ki je pri mizi

sedel in zvesto poslušal njene besede.

„To-le bo potolažilo hrepenenje Vašega srca," dejala je žena in

izkušala prijazno skremžiti svoj obraz, egar veliké oí so mu dajale

nekako sovjo podobo. Položila je na mizo podobico od rudeega in

rnega voška, ki bi imela po njenih mislih predstavljati žensko osebo.

„Tu je ukleneno srce Vaše izvoljenke in privezano za tri rne in tri

rudee niti. Z besedami, katere sem Vam zapísala, gospod Mavroh, vrzite

to, ko se bo popolnoma no storila, pred vráta, ki se Vašim željam

ne odpirajo in ne da bi se ozrli, vlecite to arobno podobo za sabo

in deklica, katero imate v mislih, šla bo za Vami, kamor boste hoteli.

Toda, gospod Mavroh, ali ste mi pravih njenih läs prinesli? Kajti,"

dejala je z žareimi omí, ko je Mavroh pritrdil, „e so v vosku lasje

koga druzega loveka iz tiste hiše, ta bode prišel za Vami, kamor boste

vlekli ta mikrokozem. Ha, ha, ha!" poela se je smijati, „meni so tudi

znane tiste latinské besede, s katerimi Hajdinger slepí Ijudi."

Mavroh je skrbno zavil aravne darove, stisnil Mani nekaj de-

narja v roko in odšel. Za njim pa je prišel vojak, hlapec nadkonjárja

Rožekarja, po mazil za svojo ráno; in ko je to dobil, vprašal je še,

e ima morebiti kakov pomoek za bojnega petelina, ki se njegovemu go-

spodu zdi premalo hud. „Hi, hi," nasmijala se je žena in izvlekla trdo

zavezan lonek. „S tem-le mu namažite kremplje in vsacega petelina

bo premagal." — Prišli so bolniki po zdravil; prišli vojaki po sredstev

zoper me in krogljo. Vsem je postregla Maa in dajala jim vréice

s udodelno robo napolnjene, skrivnostnimi rkami opísané. In prišla

je tudi Petacijeva Polona in sedla kakor stará znanka Mani nasproti.

„Kako je z Vašo svatbo?" vprašala je Maa; „ali je Kornelija

že pri volji?"

„Jaz ne razumejem dekleta," odgovorila je ona. „Tak visok gospod

je Vit Lazár in tako modrih besedij, pa ga ni kaj ne mara. Dokler
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ga ni blizu, hvaliva ga obe ; kakor pa pride, takoj se ga navelia. Vrhu

tega je zael zdaj Mavroh za njo gledati."

„Ti grdobi se mora posvetiti!" dejala je Maa in povedala, kaj

je omenjeni svetovalec od nje hotel in dobil. „Glej torej, da se zákon

kmalu sklene in e dobí Lazár Kornelijo, vzame tebe ne mara njegov

Jarnej, ki je že zopet vprašal po tebi."

„Naj bode, kakor je božja volja," vzdihnila je Polona in vprašala

odhajaje, kako je Jarnej práv za práv rekel.

Zdaj pa prirožlja z mogonim svojim meem junaški na.š Boštjan,

vrze z velikim ropotom železno kapo na mizo, sebe na stôl in podpre

s komolcem glavo. „Oj, dragi, Ijubi Boštjan moj," vzkliknila je Maa
in objemala junáka, kateremu se je to sitno zdelo

;
„da si le vendar

zopet prišel. Kaj ne, denár ti je že pošel, Boštjan? Oj, tvoja mati pozná

dobro vse težave mladih Ijudij. Toda le akaj ; v dveh mesecih sem si

že toliko prihranila, da bode za nekaj dnij. Glej, sinko!"

„Veste kaj ?" dejal je oni léno, in mirno spravil denár v veliki

svoj žep; „kadar bo kak lovek blizu, pustite me v miru s tistim: moj

sin, moj sin ! Nare^ite se, kakor bi me ni ne poznali. To mi bo

najljubše. Kajti le preudarite : jaz stojim v drušini s kakim Vitovcem

ali doktorjem Lenartom ali Rožekarjem, pa pride kaka taká starká, pa

pravi: moj sin. To vendar ne gre!"

In žena je pokimala, da to ne gre.

„In ta umazanec v kovanici," budoval se je Boštjan, „s tistim

potlaením nosom, nagovorí me tudi jedenkrát kar meni ni tebi ni
za brata, da me je bilo práv sram. Práv sram, pravim Vam."

Maa ga je zagotovila, da ošteje Vrbana, ki ne ve, kaj so spo-

dobi, in veselila se, da Boštjana zopet vidi.

V tem pa je prišel ali bolje reeno priplazil se nov gost. Pazno

se je ozrl po sobi in s tankim glasom vprašal, e se dajo duri zakle-

niti. Maa je hitela izpolnit mu željo, tujec pa je s sladkim smehljanjem

podal roko Boštjanu, ki mu je stopil naproti. Poleg krepkega, mar-

cijalnega vojaka se je videl oni še neznatnejši in bledejši. Boštjan se

je držal, da se je bilo bati, eš, saj páde vznak, oni pa, da páde na

zobé, a nemirno oko Boštjanovo se je povesilo pod presunljivim pogle-

dom preprijaznega moža.

„Ni se Vam torej posreilo ?" vprašal je in mignil vojaku, naj

zopet séde. •

„Žalibog!" odvrnil je oni; „jaz sem pa premalo ustvarjen za

také naklepe in zvijae. Z oi v oi postavíte mi nasprotnika, jednega

ali tudi dva!" Boštjan je udaril ob meev ro, „Todn, zavratno koga
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napasti rae je kar nekako sram. Na samem ga tudi nisem mogel zasaiti.

Konja ima boljega od mene in vedno je bil za petarai mojim strelcem."

„AU bi se ga Vi npali v mestu napasti?" dejal je oni po kratkem

premišljévanji.

„Úpal!" zasmeje se oni porogljivo. „Naš gróf ne vpraša ni, úpal,

ali ne úpal. Ce treba, planemo na dvakrát, trikrát ali štirikrat tako

monega sovražnika; in kako trde so hrvaške, ogerske in kranjske

bue, to moj me dobro ve, Da Vi tako vprašujete, ne zamerim Vam,

ker me ne poznáte, a pozvedite malo, kako se o meni govorí!"

In Maa, ki je kar zamaknena gledala in poslušala Boštjana, po-

trdila je, da je on najsrnejši junák celjske vojske.

„In za vso to hrabrost niste postali vec kot kaporal?" vpraša

oni prijazno.

Boštjan pa je zaklel in mrmral o nehvaležnosti in závisti,

„A e mi izpolnite, o emer sva govorila, in prinesete pisma,

katera trgovec nosi sábo, dobite od baróna Eizingerja, najbogatejšega

veljaka na Avstrijskem, par tiso goldinarjev ali pa kot vazal njegov

trden grád. Naš gospod se ne ozira ni na rodovino, ampak le na za-

sluge. On sára je bil od zaetka le préprost plemenitaš."

„Kakorjaz," dejal je poluglasno Boštjan in nekoliko aša premiš-

Ijeval ; napósled je pritrdil, a zahteval, da se mu obljuba dá písmeno.

Ko je oni vse obljubil, zamislil se je vojak zopet.

„Ampak," izpregovoril je, „ta trgovec Filip nosi vedno oklôp in

zna menda svoj me ravno tako sukati kakor svoj vatel. To mu se ve da

ne bode pomagalo ni, e mi ga spravite na samoten kraj ; a da bi bilo hi-

treje vse v kraji, nemislite li, da bi bilo dobro, e še koga pripeljemsabo?"

„Bog ne daj !" bránil je oni, in ko sta še nekaj aša skrivnostno

med sabo govorila, odpravil se je tiho obiskovalec zabiujé molk in

opréznost.

„Oh, veséli se, sin moj," dejala je Maa Boštjanu v misii utop-

Ijenemu, „da ti ne bode treba ve služiti ti satanoví zalegi, ki se ime-

nuje celjske grófe."

„Ha, mati — ali Maa," popravil je Boštjan, „e Vi kakor vrag

besnite na te grofe, imate pa svoje uzroke, Jaz pa nimam nobenega.

Mojo roko vodi denár, in pa ast. — Toda veste kaj bom povedal?"

dejal je in zakašljal ; oividno v zadregi se je premikal na stolu sem

ter tja, potem vstal, premeril dvakrát sobo, obstal pred starko in položil

roko na njeno ramo.

„Veste," dejal je tiho, „isto brez nevarnosti ne bode nocoj. Mož

se bo bránil in e imam nesreo, mati!" —
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Maa pa je zaela stokati in javkati in braniti sinú, naj nikamor

ne liodi, naj ne prodaje svojega življenja tujim hudobnežem. A Boštjan

se ni dal pregovoriti.

„Kar sem obljubil, to sem obljubil," rekel je in pristavil, da to

je pa nerodno, ker mu je prepovedal mož koga sabo vzeti. Zdaj pa

je zaela žena siliti; naj vendar vzame zanesljivega tovariša k takému

nevarnemu poetju. A Boštjan se je mono bránil. „Dobro bi bilo," dejal

je, „e bi kdo v bližini na skrivnem akal in mi pomagal le, e bi

bilo treba."

„Sam Vrban mora s tabo!" dejala je žena in hitela v kovanico,

kjer je orjaški njen sin ravno poskúšal dogotovljeno bodalo.

„Za grófova rebra!" siknil je med zobmí in pomolil materi bliš-

ee orožje. „Ali ste že slišali ?" dejal je in oí so se mu svetile.

„Sveti oe pápež je preklel tega dávno prekletega grófa, ki vzdiguje

zoper maziljenega cesarja svojo roko. Srce mi pravi, da ga je Bog zdaj

dal v mojo pest in v malo dneh, mati, v malo dneh maševani boste

Vi in moj oe in tiso nedolžnih nesrenikov. Evo Vam noža in nama-

žite mi ga s tistim rujavim mazilom!"

„Tiho, tiho, da te kdo ne sliši," šepetala je mati in vedia siná

v svojo sobico. Ondu mu je razodela naklep, pri katerem mora sodelo-

vati. A sin ni bil pri volji. „Jaz sem na volka namenjon, " dejal je,

„in ne maram za zajce in neem moriti Ijudij, ki mi niso niesa storili."

A mati mu je prigovarjala, da je vsa namera obrnená práv za práv

proti grofu, da mu ne bo treba druzega nego braniti, braniti svojega

brata.

„Brata? mati, brata?" dejal je trpko* ková. „Saj nimam jaz.

brata. Ta, ki tako široko tam sedí, ta ni brat moj. V otrojili letih

sem se pa družno igral ž njim in imenoval ga brata in tepen bil

mesto njega, a zdaj, mati ! — Mene in Vas se sramuje in ravno tako

bahát je kakor strahopet."

„Hu!" zajeal je Boštjan pri mizi in zaškripal z zobmí, da je

Vrbana posilil zaniljiv smeh. Mati pa le ni odjenjala, dokler ga ni

pregovorila.

„Brez Boštjana mi ne hodi domov!" bile so njene zadnje besede.

(Dalje priliodnjió.)
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Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spisal J. Trdina.

22. Pod hruško.

(Dalje.)

dšla sta po svetu. Se na misel jima ni prišlo, da je treba

oglasiti se pri gospôdi in jo prositi dovoljenja in popotnega

lista s cesarskim orlom. Hodila sta brez pravice iz kraja v

kraj, iz dežele v deželo. Noevala sta tamo, kjer ja je dohitel mrak,

z veine na planem. Crnošolec je izvlekel však veer iz torbe dolgo, belo

štruco in jo položil méd-se in med Podgorca. Zjutraj sta štruco po

bratovsko razdelila in pojedla. Druge hrane nista imela, živela sta ob

sami strúci dosti revno ali za silo sta zdelovala. Neko jutro se starec

dolgo ni vzbudil. Tinek, ki je bil laen, poje najprej jedno, potem tudi

drugo polovico štruce. Ko se crnošolec predrami, vpra.ša pastirja, kdo

je pojedel štruco. Tinek se zaklinja: Jaz ne, moral je priti, ko sva

spala, kak tat, ki naju je okradel. Crnošolec velí: Blagor ti, da je nisi

pojedel, pojdiva dalje! Prišla sta do veliké vode, ki ni imela ne mostu

ne brvi. Zaela sta reko bresti. Crnošolec je šel dalje in prikorakal

sreno na drugi breg. Podgorec pa se je jel potapljati, voda mu je šla

v ústa, nos in ušesa. Z milim glasom prosi starca, naj mu pomore.

Starec ga'vpraša: Povej po pravici, kdo je pojedel štruco? Podgorec

se je sramoval povedati resnico in je dejal: Ne vem. Sam Bog mi je

za prio, da je jaz nisem. Crnošolec se zasmeje : Blagor ti, da je nisi.

To rekši ga prime za roko in izvlee na suho. Popotovala sta dalje in

prenoila v samotni koi. Po noci se koa vname. Starec skoí iz

ognja in poklie Podgorca. Fánt se prebudí. Plame je švigal okoli

in okoli njega, že je zael goreti. Crnošolec ga vpraša, e ni on pojedel

štruce. Podgorec velí: sam Bog ve, da je nisem. Starec pravi : Blagor ti,

da je nisi. Ob jednem mahne s plašem in pogasi ogenj. Brez spee-

nine sta korakala dalje in prišla v temen gozd. Zaskoí ja silno kr-

delo razbojnikov. Sedem njih obstopi Podgorca. Že so zavihtili bridke

mee, da bi ga posekali in razmesarili na drobné kosce. Crnošolec ga

vpraša: Ali si se že domislil, kdo je pojedel štruco? Pastir se zaroti

:

Vsevedoi Bog mi je za prio, da je jaz nisem. Starec se zasmeje: Blagor

ti, da je nisi. Ob jednem maline z rokama na desno in levo in raz-

bojniki popadajo na zemljo, kakor bi bilo trešilo vanje. Brez udarca,

rane in boleine popotovala sta dalje veliko tednov, mesecev in let,

6
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dokler sta dospela v deveto deželo. Tamo se je bila pripetila veliká ne-

srea. Zbolela je kralju najljubša hi. Ležala je brez zavesti, ni se

znalo, ali je živa ali mtva. Kralj obljubi tistemu, ki bi jo ozdravil,

poln parizar zlatov. Iz vseh krajev sveta so se zbirali slovei zdravniki,

ali kraljine niso mogli ne ozdraviti e oživiti. Služabniki poroe kralju,

da je prišel v deželo star romar, ki obeta, da bo kraljini gotovo pomogel,

ako ji je bolno samo truplo, srce pa zdravo. Kralj pošije précej po

rnošolca. Starec pregleda bolnico in velí: Ne bojte se, kraljina bo

ozdravela, ker ima bolezen v truplu, ne pa v srci. Vzel je iz žepa oster

nož in je ž njim bolnico razparal in razudil. Pobral je iz nje drob in

možgane ter jih oedil, opral in oistil vsake napake in oskrumbe. Isto

tako je nalil v kosti novega mozga, v žile dobre, sveže, nepokvarjene

krvi. Ko je vse delo dogotovil, sestavil in zložil je život nazaj poleg

pravil udovite umetnosti, katere so ga bili nauili v rni soli. Kakor

bi trenil, oživela je kraljina in skoila iz postelje zdravá in veselá.

Kralj je dal starou drage volje parizar zlatov, ali ga je prosil, da bi

poakal pri njem še nekoliko dnij, ker se bolezen, ki hitro min e, rada

povrne. Kraljina se je šla sprehajat dale stráni od oetovega grada na

zelene travnike. Tamo je zagledala prelepega ednika in se vanj za-

verovala. Obšle so jo neskonne boleine. Domov ni mogla iti sama, mo-

rali so jo nositi. Položili so jo v posteljo bolno za smrt. Kralj po-

klie rnošolca, da bi jo ozdravil. Starec zmaje z glavo in velí : Truplo

je kraljino zdravo, bolezen ima v srci. Takih ran jaz ne znám celiti,

ali z mano hodi tovariš, ki jim je kos. Brž pošije kralj po Podgorca

in mu obljubi parizar zlatov, ako mu otme preljubo her. Tinek velí

:

Pomo je lahka. Naj pride h kraljini ednik, ki ga je videla na paši

in ostane pri nji, da se bo ž njim igrala. Da pa ne bodo Ijudje kaj

godrnjali in se pohujševali, naj jo poroi ž njim še danes grajski duhoven.

Kralj je storil, kar mu je Podgorec svetoval in kraljina je okrevala še

tisti dan in je bila zdravá in srena do smrti. Kralj je dal Tinku
parizar zlatov. Crnošolec je vse denarje, njegove in svoje razdelil na

tri kupé. Podgorec se zaudi : Gemu to, ko sva samo dva. Narediva

po bratovsko : pol meni, pol tebi. Starec mu odgovori: Ne. Jaz ne

potrebujem toliko, kakor ti, ki si še mlad. Zame je dosti jeden kúp.

Drugi kíip bodi tvoj, tretji pa tistega, ki je pojedel Štruco. Tinek za-

vrisne : Jaz sem jo, saj te pamet ui, da je ni mogel nihe drug. Crno-

šolec velí dobrovoljno : Blagor ti, da si jo. Za plailo, da govoriš res-

nico, imaš tukaj ne le polovice, ampak dve tretjini najinega bogastva.

To rekši seže mu v roko in se ž njim poslovi. Sel je, Bog zna, kamo

;

na tem svetu se nista ve videla. Zvižgaje in prepevaje se je napotil
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Tinek nazaj proti domu v senno svoje Pogorje. Mihovska gospodina

je zvedela za njegovo sreo in mu šla naproti. Ze naprej se je veselila,

da se bo vozila ž njim v najlepših koijah s štirimi konji in uživala,

vse pozemeijske dobrote. Z najslajšim smehljanjem je stopila predenj

in dejala : Krásni mladeni, jaz te Ijubim, Prosim te, vzemi me za svojo

ženo, da te bom noc in dan gledala in astila. Tinek se je nánjo

koroaj ozrl in zagrohotal zaniljivo : Dokaži, da me Ijubiš. Lézi v

to-le mlako, da si ne bom oblatil novih škornjev. Gospodina je zdaj

spoznala, da je Podgorec vec ne mara. Obupala je, da bi mogla dobiti

moža po svoji volji. Tinek pa si je izbral nevesto izmed kmetiških

deklet domaega kraja in je živel ž njo zložno in zadovoljno. Kakor

skoraj vsi Podgorci, bil je tudi on usmiljen in dober mož. Noben si-

romak ni šel od njega brez tolažbe in obilnega daru, Revežev se je

spomnil tudi na smrtni postelji. V spomin, da ga je v najhujšem ubo-

štvu redila strúca in mu pridobila celó silo veliko zlatega denarja, za-

povedal je v oporoki vsem svojim naslednikom, da morajo dati vsakemu

berau, ki pride v hišo, veliko belo štruco. Gospôda so se strašno to-

gotili, ko so to zvedeli. Dejali so: Kar svet stoji, še ni bilo takega po-

hujšanja, da bi jedli berai beli kruh. Ce jim to pravico dovolimo , ne

bodo marali ve krompirja v oblicali in nezabeljenega rieta. Zahtevali

bodo od nas peene purmane in cvrtje. Précej so sklicali jezine dok-

torje in jih prosili, da bi pregledali Podgorevo oporoko bolj na tanko

in našli so v nji pametnejši zmisel, nego so ga oznanjevale neumne

rke. Jeziniki so se za mastno plao dela lotili in dokázali z mno-

gimi razlogi, paragrafi in priami, d a Tinek belih štruc n i volil

beraem ampak — gospôdi, da se jih za zajutrek nadrobe v kavo.

Tudi so potrdili s prisego in peatom, da je storil to iz plemenite hva-

ležnosti, da ga gospôda niso prijeli in odgnali po biriih in žandarjih

nazaj domov, ko se je klatil s rnošolcem po svetu toliko let brez nji-

hovega privoljenja in brez popotnega lista s eesarskim orlom.

Pripovedanje staré pastírice mi je bilo práv po volji. Ostal sem

pri nji skoraj do Marijinega zvonjenja, ko je šla s uho domov. Pra-

vila mi je še marsikaj minega in zabavnega, najve pa o poštenih

Sraihelcih in o mili šmihelski župniji. Ko sem jo vprašal, e pase

však dan na ti stráni Krke, dejala mi je : Moj gospodar ima pravico

pästi tudi onkraj vode in to na ve mestih, ali jaz gonim najrajša pod

šmihelski zvon, pa zakaj ? Vidite, za to, ker mi se je ta župnija tako

priljubila, kakor bi se bila v nji rodila in odrasla. Tudi Ijudje so

mi tod nekako najbolj po všei, morda zato, ker poznám skoraj vse

po obrazu in imeni, tudi mi se zde priijudnejši od druzih deželanov.

6*
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Kjer slúžim, imamo krmo. Vanjo zahajajo mešani in kmetje, ali vselej

se obveselim najbolj šmihelskih pivcev. Z njimi se lovek tako lahko

pomeni, ker niso ni zaniljivi in visoki. Z mano ubogo, staro deklo

se razgovarjajo prijazno, dasi jim nisem še nikoli ni koristila ali po-

stregla. To se ve da v njih društvu ne morem biti, kadar bi hotela.

Po dnevi drži me služba na paši, v hlevu in pri svinjaku. Se le

zveer, ko je vsa žival odpravljena, smem ostati kaj aša v hisi. Šedé

za pejo nacepim trsák, likam koruzo, izbiram fižol in kar je dru-

zega tacega dela, ki se vrši v hiši, sosebno po zimi. Pred deseto uro

ne gre pri nas nihe spat; e je kaj ve Ijudij, ujemo vsa družina

kdaj do polunoi. Tako sedimo na gorkem in se pomenkujemo po cele

ure s šmihelskimi gosti, kakor bi bili bratje in sestre. Však pove, kar

zna, sliši se zmerom kaj minega in novega ; e ni novic, razprav-

Ijajo in obravnavajo se staré prigodbe, življenje svetnikov in svetnic

in druge pobožné rei. Kar sem jaz v hiši, hodili so k nam zmerom

možje, kakeršni se ne vidijo v vsaki kmi: sami poštenjaki in izku-

šeni zvedenci, ki so prepotovali veliko krajev, obevali z vsakovrstnim

svetom in se od njega mnogokaj nauili. Taki možje so bili Trsták,

Kostelec, Jerman, Motóh, Zunek, Ková, Majtigar, dva Zorca, oe in

sin, in še -marsikateri drugi. Nekaj jih je že pomrlo, Bog jim daj ne-

besá, ali jaz vse dobro pomnim, kaj so nam pravili in kako pametno

so nas uili in razveseljevali. Ranjki Zunek je pomagal oetu že kmetiti,

ko so gospodovaii z nami Francozje. O njih je pripovedoval najrajši.

Kmetu se je takrat báje práv dobro godilo, ker ga niso smeli grašaki

ni zatirati. Komaj so odšli tuji gospodarji, nastopila so tista huda

leta, ko je zahiralo in poginilo toliko Podgorcev od lakote. Te nadloge

smo se spominjali dostikrat s šmihelskimi gosti kakor sploh vseh sre

in nesre, ki so dohajale naši deželi od Boga ali Ijudij. Vmes pa smo

pobirali, kakor sem dejala, práv pridno domae novice, mestne in kme-

tiške in tako vidite, je ni v vsi ti župniji skoraj nobene hiše, da jaz

ne bi vedela, kaj se je pripetilo v nji zadnjih štirideset let veselega

in žalostnega. Po takem vam se ne more zdeti zdaj ni udno, zakaj

govorimo tako z voljo o Smihelanih. Res, práv veliko se da povedati

o njih in kar je še najve vredno, skoraj samé dobre rei. Nekatere

80 tako lepe in imenitne, da bi jih trebalo dejati v bukve, da se raz-

vedó za vzgled tudi po daljnih krajih. Nekoliko bi vam jih rada ob-

znanila, e me boste hoteli poslušati.

(Dalje prihodnji.)
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Vinska modrost.

Posnetke priobuje Janez Trdina.

II. Po g laV j e.

TJganke.

z kože je prišel, nima kože, za kožo leze? (Vino.) — Pri nas

imamo fabriko, v kateri delamo iz lesa cuker, iz cukra blato,

iz blata zlato, v zlatu pa se hudiek zaredi, ki se rad v glavo

zakadi ? (Trs, grozdje, most, rumeno vino, pijanost.) — Mati je bila slabá,

da brez palice ni inogla stati, rodila pa je junáka, ki ves svet premaga?

(Trta, vino.) — Pod goreim hribkom studenec tee, najrajši ga pijo, kadar

nima ni vode ? (Rudei nos, vinska pijaa.) — Sovražniku še nisem nikoli

ni žalega storil, prijatelja sem pa že marsikaterega umoril, kdo sem ?

(Vino.) — Ajda me vsi asté, kršenega me pa dostikrat še tercijalke zani-

ujejo ? (Vino brez vode in z vodo zmešano.)— Sam sem lehak, da me však

otrok zvrne; e se loveka primem, pa dobim težo, da ga ni korenjaka, ki

pod njo ne bi omagal? (Vino v steklenici, pijanost.) — Sem fanti mlad,

ne še leta star, pa užugam vsakega junáka ? (Vino.) — Vrabi ima gnezdo

na sredi drevesa, mladícki pa v vrh sfre in drevo podero? (Vino v

trebuhu, pijanost, ki loveka vrze.) — Oe je bingelj-bingelj, siná pa klie

cingelj-cingelj ? (Grozdje, ki binglja na trti, vino, ki se klie cingljaje

na kupico.) — Potok v brezno padá, iz brezna pa iskre v glavo lete?

(Vino, pijanost.) — Jaz sem tako dober, da ga nosim, v zahvalo me po

tleh mee, pa mu ostanem vendar prijatelj ? (Vino in pijanec.) — V leseni

hiši leži, v stekleni gori, v meseni nori? (Vino, sod, steklenica, lovek.)

— Kdo objema Ijubka, pa se ga z roko ni ne dotika ? (Pivec, kupica, vino.)

— Jaz sem uden popotnik : navzdol teem, pa na vrh pridem ? (Vino, grlo,

glava.) — Pri nas imamo junca, ki je v velikem hlevu krotak kakor jagnje,

v majhnem pa hud kakor vrag? (Vino v sódu in v steklenici.) — Katera

žival loveku ni ne stori, e je zunaj, ako pa noter pride, ga pa rada

pohode in v gnoj vrze? (Vino, dokler se ne pije in potem, ko je po-

pito.) — Mati je iz zemlje prišla, sin pa v zemljo zakopá? (Trta in vino,

e se preve pije.) — Mati zakopaná, oe obešen, sin po svetu hodi pa

Ijudi moti? (Trta, grozdje, vino.) — Mati stoji, sin visi, vnuk pa tee?

(Trta, grozdje, vino). — Ce me ni, me želi, e me dobi, me uduši ? (Pi-

janec, vino.) — V okroglem turnku epim, vsako srce razveselim? (Vino

v steklenici.) — Vsacega cesarja ustrahujem, revežem pa me se ni treba

ni hati? (Vino. ki revežem za to ni nevarno, ker ga nimajo.) — Pri nas
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imamo udnega volika. Ce ga izpustimo, nam zleze v zemljo, e ga

zadušimo, pa nam skoi v glavo in nas pobode? (Vino.) — V temnici ležim,

odrešenja si želim, ko mi odpró, me pa požró. Takó sem zmerom

revež, pa ni ne vem, da sem? (Vino v sódu in na mizi.) — V leseni

hiši sem bolj miren nego jagnje, v kosteni pa hujši nego volk? (Vino

v posodi in v loveku.) — Ve ko sem je ujel, raenj je je bilo na oi,

kaka žival je bila ? (Vinska kapljica.) — Pobodem brez rogov, poderem

brez rok, ubijam Ijudi brez kázni, delám še brez števila druzih grehov

in se ni ne kesam., pa vendar ne bom pogubljen ? (Vino.) — Ce ga pre-

magam jaz, oba stojiva, e premaga on mene, pa páde z mano vred ?

(lovek, vino.) — Oe je bil obešen, siná so pa za Boga spoznali? (Grozdje,

vino v SV. zakramentu.) — Dokler sem cel, me však otrok pokona, kadar

pa me iz kože denejo in razmesarijo, postanem hrust, da ves svet pre-

magam ? (Grozdje, vino.) — Jaz sem najveji hudodelec na svetu, pa me
vendar tako asté, da se brez mene ne opravi nobena maša? (Vino v

SV. zakramentu.) — Mati ima krempeljce, sin bradavice, sinov sin pa roge

in marsikoga pobode ? (Trta, grozdje, vino.) — Fánt junák, starec za devet

junákov ? (Novo in staro vino.) — Nedolžen sem bil obešen, poteptan in

zaprt; ko so me izpustili, bil sem najveji grešnik, pa so me vsi astili

in niso raogli prebiti brez mene na nobeni svatbi in veselici? (Grozdje,

vino.) — Martinek cviek, Urbanek pijanek? (ob sv. Martinu ima vino

še mnogo menj moci nego o sv. Urbanu.) — Kjer je cukerek, tam je

Jakelj, praznik pa se s kislico pári? (Sladko vino je tudi mono ali

jako [„Jakelj"], kislo pa vselej prazno.) — Zjutraj Martinek, zveer pa

Jurek? (Kdor zane vino že zjutraj piti, je zveer pijan in neumen.)

Pri Urbanku je kosil, pri Jurku pa veerjal? (Isti pomen.) Mati, ki

ima troje oi, najboljše otroke rodi? (Trta rodi naj boljše vino, ako

se ji puste, kadar jo obrežejo, samo tri oesa.) Jaz sem hladán. Kogar

zebe, naj pride k meni, da ga pogrejem? (Dobro vino.)

Nekoliko értie o krvi naši.

Spisal Ivan Šubic.

(Konec.)

svojo genijalno iznajdbo se je uvrstil Harvey med najveje

veleume sveta — a godilo se mu je jednako, kakor toliko

slavnim izumiteljem. Nasprotovali so mu od zaetka z vsakim

orožjem, postením in nepoštenim ter ga rnili na vse kriplje. Ubogi

mož je izgubil svojo zdravniško prakso — Ijudje mu niso ve zaupali,
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ker se je predrznil kaj tako „bedastega" trditi. . . . No, vendar si je

pri boljših razumnikih pridobil njegOv náuk kmalii veljavo in koneno

so mu vsi pritrjevali.

Tudi o kakovosti krvi so se naliajali do novejšega aša raz-

lini nazori. Cloveška — in tudi živalska — kri je rude, neprozoren

sok, ki ima poseben, slan, in ob jednem osladen okús. Ako denemo

kapljo te tekoine pod mikroskop, zapazimo udom, da kri ni jedno-

stavna raztopljina rudee barve, temve v prozorni, skoraj brezbar-

V e n i tekoini vidimo plavati brezštevilno množico malih rudeih drob-

cev — krvnih telese c. Podobná so kolcem, na sredi nekoliko

vdrtim in so žive rudee barve. Kakor je kalná voda rujava vsled pr-

stenih drobcev, ki bivajo v nji, tako se nam vidi v istini brezbarveni

sok krvni rude vsled vtrošenih imenovanih telesec. Njihovo število

je se veda neizmerno. Preraunili so, da jih je v krvi jednega loveka

okoli 250 tiso milijonov ! — in zato lahko verjamemo, da so silno

mikena. Pet sto jih moramo naložiti vznasad*), da dobimo 1 milimeter

visoine; površje jednega telesa je okoli deset tisokrat manjše, kakor

štirjaški milimeter — in vendar znáša povr.šje vseh skúpa j cez

2800 štirjaških metrov! To je velikánske vážnosti za kri. Rekli

smo namre poprej, da se slabá, venozná kri proživlja v pluah, da

se tam pretvarja v dobro, arterijelno kri. To prenavljanje se godi

s pomojo zraka. Kisec (Sauerstoff) njegov prenoví slabo kri s tem,

da pride ž njo v dotiko in da ga kri sprejme váse. Ta sprejem pa

se zvr.šuje s pomojo krvnih telesec, ki imajo to svojstvo, da si pri-

klopijo mnogo kiseca, ako pridejo z zrakom v dotiko. im veje je

njihovo površje, tem bolje morejo izpolnovati svojo ulogo. — Sedaj

lahko uvidimo, kolikega pomena je ogromno površje krvnih telesec za

naš obstanek! —
Poleg rudeih nahajamo pa tudi brezbarvena krvná te-

lesca, ali v veliko manjšem številu. Na 400 rudeih dobí se navadno

le jedno brezbarveno. Prvi je videl te malé stvarce znani Anton van
Leeuwenhoek, najslavnejši mikroskopik 17. stoletja. Poroa nam
sam, da je 15. avg. 1673. 1. prvi zapažil pod povekševalnim steklom

„rudee krogljice" v krvi. Prelepo se dado opaževati z obtokom
vred v življenji na žabji nogi. — Kdor je videl ta poskus, ne bo

ga lahko pozabil. Zabo moramo dobro povezati (ali pa s kako omotico

umiriti), da ne brca; jedno nogo pa ji pritrdimo z razpetimi prsti pod
mikroskop, tako da steklo stoji ravno nad prozorno plavno kožico naše

*) Vznásad — jeden nad drugim, izraz, katerega sem našel v rojstveni Po-

Ijanski dolini in ki se mi zdi jako umesten za nerodni „jeden nad drugim". Pis.
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živalce. V kožici se nahaja mnogo žilic iji v njih vidimo sedaj kri;

napolnuje jih brezbarven sok, v njem pa se valí neštevilno krvnih telesec

dalje. Tu se malo zajezé in zagatijo žilico, a takoj se zopet razmotajo

in dreve naprej, nove pa za njimi. . . .

Prelep živ dokaz obtoka krvi

!

Kemina sestava krvi je jako zamotaná. V 100 delih nahajamo

okoli 80 delov vode, 13 delov telesec, potem raznih soli
j

(posebno

kuliinjsko sol), tolše, vláknine, sladkorja i. t. d. Na tanko poznanje

teh snovij je jako važno za kazenske stvarí. Iz raale množice krvi,

ki jo nájde sodni preiskovalec na obleki, na deskah, na zarjavelem

noži ali drugod, more kemik neovržljivo dokazati, da je pravá kri in

da ražni izgovori ne veljajo. Marsikacega hudobneža so na ta nain
naredili neškodljivega družbi loveški. Tako se káže povsodi dobrodejen

vpliv znanosti

!

Rekli smo, da je kri sok, ki nadomestuje vse obrabljene dele v

telesi in naravno je, da bi kmalu posla, ako bi se vedno z nová ne

delala. To se godi nekoliko po vsem telesi, posebno pa v revih'; v

tako zvanem tankem revesi nahajamo mnogo malih rés, ki srkajo

oni mleni sok ali mezgo,, ki dohaja iz želodca v reva. Vsaka résa

ima v sebi prešibko žilico, ki vzprejema posrkano tekoino in jo zvodi

v veja debla, katera se koneno združijo v veliko žilo mezgo v-

nico ali v prsni mezgo v od. Ta izliva svojo vsebino v neko pri-

vodnico na vratu, torej v venozno kri, s katero se kmalu v pluih

poživi in prenovi.

A ne samo revesa imajo svoje srkalice, ki živilo popivajo in v

kri izpeljujejo, terave nahajajo se po vsem tele.si. Kakor fine koreni-

nice se zaenjajo v tkaninah, potem se združujejo v debelejše veje in

nesó pobrani sok krvnim žilam. Na raznih krajih se zamotajo mez-
govnice v veje ali manjše ôzle, mezgovne žleze, v katerih se

delajo bela krvná telesa. Znane také žleze so v kótu spodnje eljusti

in na vratu. Vsled bolezni otekó, posebno pri otrocih in ker torej

fizijognomija dobi nekak živalski tip — zovejo to bolezen skrofulozo
(skrofa = praši).

Kje pa nastanejo rudea krvná telesca, o tem preiskave niso še

popolnoma dovšené. Nekateri menijo, da se rojevajo iz belih telesec,

eravno nimajo dokaza za to. Novej.ši prirodopisci so našli v slezeni

(vranici) in jetrih mnogobrojna „mlado.stna krvná telesca", E. Neu-
mann pa je opazoval, da se delajo posebno v rudeem kostnem mozgu.
Od tod zahajajo torej v krvni sok.
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Naravna plahost pred krvjo je bila uzrok, da so nekdaj množino

krvi silno pretiravali. Težko je pa tudi bilo na tanko jo prerauniti.

V novejši dobi so uvidili, da ima lovek primeroma malo krvi; tri-

najsti del njegove težkote pride na to važno tekoino. Odrasten, zdrav

mož, ki tehta 75 kilogramov, ima torej 6 kilogramov krvi. Welcker je

izumil jako zamisliv nain za dolobo množine krvi — pnrabil je namre
njeno barvilno mo. Par kapljic krvi porudei že veliko vode

in tudi na obleki, na perilu naredi mala množina obširno liso. Raz-

topil je torej nekoliko na tanko pretehtane krvi v doloeni množini

vode in imel je pred seboj rudeo tekoino „za poskns". Potem pa je

izpral žile necega usmrtenega loveka, razsekal koneno vse tkanine

njegove in jih z vodo porníl. Voda je vzprejela váse vso kri in postala

je tudi rudea; prilil ali pa izpubtel je tekoini napósled toliko vode,

da je bila barva njena popolnoma jednaka zgorej omenjeni tekoini

„za poskus" — in torej ni bilo težko prorauniti množine raztopljene

krvi. —
ahko pa razumemo, da jeden in isti slovek nima vedno jednako

krvi; razloke nahajamo povsodi. Debeli, malo delavni in tolsti Ijudje

je imajo navadno menj, delavni in krepld ve. Oni, ki se hrani z

mesom, je tudi bolje ž njo preskrbljen, kakor ubožec, ki uživa krompir

in soivje. Že po zunanji podobi moremo pklepati o množini krvi:

bledi, upadli obraz in mlohava koža, ki sta tolikokrat spremljevalca

siroma.štva, nastaneta vsled pomanjkanja krvi v organizmu.

Pod neko doloeno mejo se ve da ur sme izginiti kri iz telesa.

Drugae nastanejo ražne bolezni in koneno pride smrt. To opazujerao

posebno lahko pri onih, ki skrvavé. Ako jim lovp.ška pomo poprej

ne ustavi krvi, izgubljeni so v kratkem asu. Kjer sploli ni mogoe do

krvaveih žil priti, tam je bila nekdaj vsa zdravniška umetnost zastonj

— sedaj, ko poznamo svojstva in kakovosti krvi tako na tanko, mo-

remo aši tudi v tem sluaji pomagati. Treba je samo odpreti pri-

merno žilo in vánjo strcati nove, zdravé krvi druzegi organizma ! To

transfuzijo krvi je v novejši dobi vpeljal Janez Blundell in

marsikje jo blngodejno vporabljajo raoderni zdravniki. Nová iznajdba

pa transfuzija krvi ni ; že v sivih asih so se trudili , vpeljati v

bolnega loveka novega soka in mu poživiti življenja dubové. Saj so

uili, da zjedinja kri v sebi vse moci na.šega bitja, da je ona porok

vseh prijetnostij življenja in zlate mladosti — zato so posebno gledali

na zdravo kri; vsaka bolezen mora jenjati, ako damo bolniku no-

vega, zdravega soka, starost se p o m 1 a d i , ako ji dovedemo kri nežne

mladosti. . . ,
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O pápeži Inocenci VIII. pripovedujejo, da ga je hotel na smrtni

postelji nekov žid rešiti. Naredil si je na skrivnem iz krvi treh dekov

udesne kapljice, katere je hotel sv. oetu podati. Krvi pa je bil vzel

desetletnim svojim žrtvam v toliki množini, da so ubožeki umrli. Ko
so zvedeli židovo poetje, pobral je slepar kopita in tako ušel zaslú-

žení kázni, ki mu je bila že odloena.

Ta in druge še starej.še zgodbe nam kažejo, da so že zdavnaj

poskúšali kri prenavljafci in pomlajevati ter nadomešati staro kri z

novo, svežo. Se ve, še le moderna znanost je dovedla metodo trans-

fuzije na tako stopinjo, da se more res uporabljafci v blagor loveštva

in v zdravje njegovo.

Novejše preiskave, ki se vrše z mikro.skopom, odprle so nam še druge,

zanimive lastnosti krvi in nas pouile o kakovosti marsikaterih
boleznij, katerih poprej nismo mogli razlagati. Posebno vážna je

najdba, da se krvná telesea nekako izprerainjajo pri raznih boleznih, in

da poslednje jako dolono in karakteristino vplivajo na krvni obtok.

Mikroskopinim potem je sedaj dostikrat mogoe neovržljivo spoznati

zdravniku nain bolezni, posebno pri onih, ki so mrzlinega znaaja.

Pri teh se rudea krvná telesea združ ijo v kepe, brezbarvna pa se

zagosté, zapró najtanjše žilice ter motijo splošni obtok. Ti poskusi se

morejo zvršiti na spodnji loveški ustnici, ki ima na svoji koži veliko,

že s prostim oesom vidnih žilic. Nánje se nastavi (se ve da je treba

posebnih priprav) mikroskop in tedaj se nam odpre jednak pogled, ka-

keršnega smo opazovali pri zabi ; konštatuje se takoj lehko, kako razno

se zadržuje in moti obtok krvi in zdravnik ima pred seboj neovržljivo

dijagnozo.

Tako prodira znanost vedno dalje, v prid in blaginjo loveštva.

Mnogobrojne bolezni, katere napadajo naš krvni sok, spoznáva vedno

bolj in izumeva sredstva zoper nje; letám, kjer ji ni mogoe ustaviti

tekoe krvi in jo nadomestiti z drugo, svéžo, tam ni pomoci. Doti-

nemu nesrenežu obledi koža in jame ga nepopisen nemir premetavati

sem ter tja, ko vre iz njega gorka kri. Po ušesih ga mui šum in

téma objema njegove oi. Kmalu postaja nezmerno truden, sapa mu
pojema in srce bije vedno slabeje. Oi izgube svoj svit, mrklo zre v

svet — še jeden truden pogled — in življenja nit je pretrgana ! Kri je

izbežala, oni sok je zapustil telo, ki ga je bránil in vzdržaval od zgod-

njega rojstva; ž njim pa zapuša duša nositelja svojega, kakor poje

prelepa národná pesem :

Oj, teci, teci gorka kri,

S krvjo pa zbeži duša ti

!
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Pesmi beneškega Slovenea.

I Bogom gora, z Bogom
Lepe cvetne trate,

Ki spomine v srci

Vzbujate mi zlate!

1.

Slovo od doma.

Z Bogom šume, z Bogom
Njih krilati gosti,

Prie moje tuge

In moje radosti

!

Grenka pa otožnost

Srce mi obdaja,

Ko se ta poslavljam

Od oóine raja!

iale móram, dale

Kakor pti jeseni,

Ko ez morje žene

Sever ga ledeni.

Sara, neznan od doma
Móram tjä v tujino,

Mala šibka ladja

Na morjá ravnino.

Vgodni v saj razpnite

Jadra mi, vetrovi,

Spremljajte na poti

Blagi me duhovi

!

Ivan Tri n k o.

?

Po zimi.

pisoko tam na vej i snežni

Upíra pti na mé okó —
Oj, ptiek moj, oj ptiek nežni,

Zakaj li gledaš me takó?

Srcé mi v prsih zatrepee,

Ko v kalno ti oesce zrém,

Ko gledam v njem gorjé kipée,

Ko prošnje gledam tihe v njem.

Ti pustil si zavetje varno,

Kjer meni bil si droben gost,

In vén, oh, v zimo vén vlharno

Poletel si, dobil prostost!

I.

V zavetji mojem brez skrbi si

O sreínih dnevih snival ti,

Sveta poznal bridkosti nisi,

Trpljenja nisi vžival ti!

A zdaj trpiš! . . Okó solzee

Upira se na mene zdaj,

O ptiek moj, nazaj prosée

Te vábim jaz, nazaj, nazaj!

Življenje spí še v smrtnih mrazih,

Odet še ní s cvetovi gaj,

In bratov ni Se zunaj drazih —
Oj, ptiek moj, nazaj, nazaj ! . .
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n.

|a sredi gozda, v led vkované

Stojé zelene smréice;

Na njih goré do ure rane

Božine zlate svéCice.

Povili angeljci z neba so

Med njé premnogo svetlo vez,

Posuli istega zlatá so,

Kristálov dragocénih vmés. . .

In kot molíla v žarnih glasih

Pogozdna bitja bi v nebo,

Takó doni mi nežno vasih

Iz jasne noôi na uhó.

In kakor petje bi donélo,

Takó odmeva glas stoter,

Da gozd, závit v odejo belo,

Slaví — b o ž i n i svoj veer !

A. Funtek.

Slávni Slovenei.

jSlavme slávne slávu Slávuv slávnych".

J. Kolár.

1.

Dr. Jakob Župan.

o stoletnici njegovega rojstva.

Spisal Fr. Wiesthaler.

(Dalje.)

wei Gelehrte hat Krain besessen — den einen hat der Wolf,

den andern die Sau gefressen!" Tako je vzkliknil Župan, za-

uvší žalostno vest o nesreni smrti Copovi v savskih valovih.

In res! uenjak, temeljito izobražen uenjak je bil Župan, da malo

takih v tisti dobi. Bil je veš mnogim jezikom : hebrejskému in arabskému,

latinšini, gršini in nemšini, izmed slovanskih jezikov pa vrhu slo-

venšine zlasti ruskému, bolgarskemu in srbsko-hrvaškemu ; a tudi laški

in francoski je gladko govoril ter v teh dveh jezicih in v slovanšini

i druge rad poueval, tako n. pr. prijatelja svojega , g. J. Riberniga, ki

hrani še zdaj od njega slovansko berilo, po kojem ga je Župan cirilice

uil. Znamenito je i to, da je svoje predmete v soli rad tudi v sloven-
skem jeziku tolmail takrat, ko je bil naš jezik, zlasti kar se tie

znanstvenih izrazov, še tako ubog in tako malo razvit. Slovensko po-

uevanje v znanstvenih strokah še dan danes ni, kar si bodi. S kakimi

težávami se je bilo môžu še le takrat boriti! Ni se tedaj uditi, da je

vselej, kadar je našel, kak porabljiv slovenskí terminus vesel vzkliknil

:

„Vse imamo
Pa ne známo;

Le išimo,

De dobimo!"
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Posebno marljivo se je bavil razven jezikoslovja tudi s povestnico,

zlasti slovansko, ter bil v ti stroki za tisti as nenavadno izobražen,

Le škoda, da je v svoji rodoljubni vnetosti asih zašel na krivá pota;

kajti napósled je hotel slovanstvo povsod zasledovati, celo v Babilonu

in Ninivah!

Da bi umnožil svoje jezikoslovno in zgodovinsko znanje, potoval

je mnogo, zlasti po Hrvaškem in po Istri. V svesti si, da je vestno

in preprievalno razpravljati kako tvarino možno le onému, ki ne za-

jema samo iz uenih knjig, temve se opira i na samovidnost, prepo-

toval je na svoje stroške vso Ilirijo ter si pridno zapisaval národne

izreke, pregovore, obiaje, nartával krajobraze, nabiral starinskih reij

in tako s svojimi omi opazoval národa duševno in telesno življenje.

Že jeseni 1. 1817. je bil prvikrat obiskal hrvaška otoka Cres (Cherso)

in Krk (Veglia), da bi se ondu natanneje seznanil z glagolskim

slovstvom. Isto pot je ponovil v letili 1818. in 1819. ter ob ti

priliki obiskal še otok Rab (Arbe), kamor prej zaradi kontumacije ni

smel. L. 1820. je prišel do Zemuna; v Zagrebu je bil najmenj šestkrat,

v Primorji, Hrvaški in Slavoniji kakih dvanajstkrat. To nam pria z

jedne stráni o silni njega vedoželjnosti, z druge pa tudi ob uzornem

rodoljubji, v kojem mu takrat ni bilo vrstnika. Sadové svojih studij

je objavljal v vezani in nevezani slovenskí in nemški besedi. Marljivo je

namre dopisoval nemškima listoma „Carinthia" (v Celovci) in „Hlyri-

sches Blatt" (v Ljubljani) ter razglasil v prvem razprave: „Woher

heisst die u n ter e Donau seit den ältesten Zeiten auch I s ter und unsere

illyrische Halbinsel nie anders als Istrien?^ (1. 1831. teaj XXI
št. 11) ; Etymológie der Namen der Fliisse in Kärnten" (ibid. št. 16) ;

„Cy-

rillisirung des windischen Alphabetes" (ibid. št. 20); v drugem pa:

„Goah, ein ächtteutsches Wort!" (1. 1831. št. 6.); „Vorzug des Kraini-

schen vor dem Russischen und Serbischen von den Russen und Serben

selbst anerkannt" (ibid. št. 10) ;
„Des Prinzen de Ligne Urtheil iiber

Slaven und Slavismus" (francoski in nemški, ibid. št. 11.); „Herders

Schilderung der slavischen Yôlker in den Ideen zur Philosophie der

Geschichte der Menschheit, aus Dobrovsky's Slavin" (ponatis, ibid. št.

13.); „Die acht glagolitischen Klôster im Kônigreiche Illyrien" (ibid.

št. 15.); „Erinnerungen aus Illyrien" (ibid. št. 16.); „Hundert Ausdriicke,

die Verzehrungssteuer betreff'end, auf Verlangen mehrerer dabei Ange-

stellter ins Krainische úbersetzt" (ibid. št. 35.) ;
„Notiz" (o koleri, ibid.

št. 37.); „Ueber das slavische Evangelium zu Rheims" (ibid. 1. 1832.

št. 5. str. 19.); „Beitrag zur Kunde beriihmter Krainer" (ibid. št. 13.).

Istega teaja 11. stevilka je prinesla posebno prilógo, razglašajoo pet-
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stolepih slovenskih pregovoro v, katere je bil Župan sam nabral.

Oba nemška lista sta prinášala tudi Zupanove slovenské pesmi, veinoma

godovnice in estitke s sem ter tam pridjanim nemškim prevodom. Pisal

in pesnikoval je sicer žel. 1810— 1813,- a prvo javno pesem njegovo

beremo v asopisu „Illyr. Blatt" 1. 1828. št. 10.: „Ljubljana: Kranjci".

Stal je Župan tudi pri zibeli „Kranjske Cbelice" in ji bil poleg Pre-

sirna najmarljivejši, pa tudi najduhovitej ši duševni podpornik. V njenih

prvih treh zvezkih je najvec pesmij Zupanovih, podpisanih s rko „S".

Pesniškega dúha pac niso navdahnene njegove poezije saj mu;
jih je narekovala sama uenost in samo vroe domoljubje, ki ga je

tudi v pesniškem oziru eše speljalo na napano pot. Tako n. pr. ga

je v srce bolelo otroje oitanje, ki je še dan danes tolikrat uti iz

neslovanskih ust : da slovanskí jeziki niso blagoglasni zaradi preobilnih

šumevnikov in sikavcev. Rodoijubni mož ne miruje prej, dokler ne

zloži vec pesmij brez teh glasov, n. pr. : „Veliki Petek" („Illyr. Blatt",

1. 1830. št. 15.); „Franu kralju Ilirjanov" (slovenski in nemški, „Ca-

rinthia", 1. 1832. št. 9.); „O svitliga cesarja Franca Perviga pri-

hodí v Iblano 1. 1832". (nemški in slovenski, „Illyr. Blatt", 1. 1832.

v prikladi k št. 21.); „Tadlé po Posidipu" v kateri se le dvakrát na-

haja sikavec s: „Posidipu" — „desetkrat"), in ,,Hvalé po Metrodoru"

(oboje v „Kr. Cbelici", II. str. 41 in 42.) i. t. d. S tem je hotel doka-

zati, da tudi Slovenec lahko govori in poje brez omenjenih glasov, ako

le hoe. Te njegove poskušnje, rekše pesniške igrae brez vzvišenega

smotra smeši Preširen v svoji popolnoma opravieni zabavljici : ,,Pevzu

bres s in bres s".

„Bres zetov tezhe vir mi Hipokréne,

In efov v' pefmah mojih najd'ti ni!"

Satorej nimajo nobene žene,

Sato fo pefmi tvoje bres folí".

(,Kr. belica", III. zv. str. 26.)

In kaj še le poreemo o Zupanovih suhoparnih „pshizah" (v ,,Kr.

Cbelici" I. in II. zv.) ? Kaj druzega, nego to, kar je trdil Preširen o

njih, pojo „Pushizharjem" :

„Ni, bratez ! vfaka sh'val lefíza,

In epigram ne vfak pufhíza".

(„Kr. belica", III. zv. str. 23.)

Županu nedostaje one pesniku najbolj potrebne lastnosti, ki jo

imenujemo domišijijo ; zato pa so skoro vse njegove pesmi brez vznosa

in ni druzega nego rimana próza. Se najlepša izmed vseh je pesem,

posveena baronu Valvazorju (glej „Kr. Cbel." I. str. 72.). Tako

so sodili o njem poleg Preširna tudi drugi znameiiiti vrstniki nje-
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govi. Slávni éški literát Fr. L. Celakovský ocenil je 1. 1832. v asopisu

„eského Museum" (IV. str. 443—454) prvé tri zvezke „Kr. Cbelice".

M. op je dal to oceno na nemški jezik preloženo ponatisniti v aso-

pisu „lllyr. Blatt" (1. 1833. ši 6—8) ter ji dostavil nekaj svojih opazek

in popravkov. Bodi mi dovoljeno na tem mestu posneti Celakovskega

sodbo o Zupanovem pesništvu po Copovera prevodu: „Unter die frucht-

barsten Mitarbeiter an der Krainischen Biene gehort ausser dem

Herausgeber selbst, ein gewisser Herr S. und Dr. Prešern Den

Gedichten des Herrn Kastelic kann man zwar Leichtigkeit und Mannig-

faltigkeit nicht absprechen ; doch vermissen wir darin oft Einheit der

Gedanken, Biindigkeit und hoheren Schwung. "Viel weniger lobenswerthe

Eigenschaften findet man in den Versen des Herrn S., welehe durchaus

nichts anderes sind, als gereimte Prosa (rýmowaná prosa). Besonders

aber wiederholt sich das ihm, so wie auch anderen dieser Dichter so

sehr gefallende Metrum v—\jv-\j gar zu oft, und fállt unangenehm ins

Ohr. Fabeln, Epigramme, scherzhafte und beschreibende, úberhaupt

Gedichte jeder Gattung drehen sich um diesés gackernde (kdakawe),

den geschmacklosen oestereichischen und deutsch-steyerischen Liedern

entlehnte Versmass bis zum Ueberdrusse, und wir erklären schon diess

fiir ein gutes Zeichen des Geschmackes bei Herrn Pre-šern, dass er sich

diesses Metrums gänzlich enthalten hat. Uebrigens verdient Herr S.

wenigstens dadurch Lob, dass er in vielen seiner Gedichte auf den

Ruhm seines Vaterlandes bedacht ist". Rahloutni Cop izkuša sicer svo-

jega prijatelja Župana kolikor mogoe opraviiti, eš: ,,Was der bôh-

mische Recensent. . . Ungúnstiges iiber die Gedichte des H. S. sagt,

konnen wir zwar nicht geradezu widerlegen, doch bemerken wir, dass

seine Beiträge grosstentheils aus historischen Gedächtnissversen (versus

memoriales) bestehen, von denen man eigentliche Poesie nicht wohl ver-

langen kann; aus Anecdoten, die ihren Zweck erfiillen, wenn sie nur

gut erzählt und fliessend versificiert sind ; aus Epigrammen endlich, die

den Leser befriedigen, wenn sie nur Witz enthalten". A vendar dostavlja

tudi grajo : „Die historischen Verše hätte freilich der H, Verfasser

fiir den grussten Theil der Leser viel interessanter raachen konnen,

wenn es ihm gefallen hätte, dieselben durch Anmerkungen aus der

reichen Fúlle seines Wissens zu erläutern. Da diess nicht geschehen,

so dúften manche Leser nicht einmal die Titel seiner Gedichte ver-

standen haben. Ist z. B. wohl vorauszusetzen, dass jeder Leser der

C belica wisse, dass ein Monch in Kiew, Namens Nestor, um das

Jahr 1100 russische Jahrbúcher geschrieben und dass daher die Ueber-

schift: „Kranjski Nestorek" (gl. „Kr. bel." III, str. 55) so viel be-
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deutet, als kle i ne Krainische Chronik? etc. Erläuterungen dieser

Art vermisst man vorzúglich in den zwei ersten Bändchen der C be-

lie a, aber auch die im dritten gegebenen sind nicht hinreichend". S

Celakovskega sodbo o Županu se ujemata tudi poznejsa kritika J. Tr-

dina (glej „Ljubljanski asnik" i. 1850. št. 77.: „Pretres slovenskih

pesnikov") in J. Macun v svojem: „Kratkem pregledu slovenské lite-

ratúre" (na stráni 34). J e z i k Županov, dasi v obce pravilen, krepak

in zanimljiv, je poln jezikoslovne predrznosti. Rabil je srbski aorist

(,,kralv' Mofkvo posla"; Barón Herberstein Shiga, ,,Kr. Cbel." I. str. 71)

ter v potrebi zajemal rad iz staroslovenskega, zlasti pa hrvaškega be-

sediša. Zato so ga mnogi ustno in pismeno dolžili „hrovatenja". Za-

govarjal se je sicer v svoji pesmi : „Krajnec dolžen „hrovatenja" (,,Kr.

Cbel." II. str, 38 in nasl.), v kóji razpravlja v dúhu slovanské knji-

ževne vzajemnosti pravila, kako bogatiti slovanski besedni základ ; a

zasolil mu jo je Preširen s svojim sonetom : „Ptujo-besedarjem" („Kr.

Cbel." 111. str. 29). Smelo je koval tudi nove klasiške izraze, kakor

:

bizantiti = byzantinisch handeln, ausserhalb der Schule wichtig

machen ; europeaniti se = sich civilisiren
;
premagon = ki je

mnogo národov premagal i. t. d. Ker so bili njegovi stihi zavoljo sil-

nega umetovanja in uenega znašanja marsikomu, zlasti menj izobra-

ženim težko ali celo ne umljivi, moral jim je vekrat (posebno v aso-

pisu ,,Illyr. Blatt") pridevati jezikoslovna in zgodovinska pojasnila, kar

je zahteval Cop (kakor smo slišali) tudi o njegovih v „Kr. Cbelici" ob-

javljenih pesmih. Izraževanje njegovo je pogostokrat tako drzno, da ga

še jezikoslovci po izbor niso z lahka umeli. Zavoljo tega imenuje

Dr. Cesnik v pismu prijatelju Preširnu Zupanove pesmi ,,ungesottene

Plunzen" in Cop mu oitá (n, n. m.) ,,graramatische und lexicalische

Kúnsteleyen", pišo : ,,Dergleichen Kún.steleyen findet man freilich auch

in der Cbelica, namentlich in den mit S. bezeichneten Gedichten. Der

gelehrte Verfas.ser derselben hat wohl hin und wieder seine Sprachgewalt

missbraucht". Saj si je moral Cop sam zelo glavo ubijati, predno je

pogodil misel v neki Županovi godovnici, zloženi Jož. Poklukarju, pro-

fesorju duhovnega pastirstva v ljubljanski bogoslovnici. Prvi njen stih

slove tako

:

„Lézhi bolj nege sladoft, drug mili ! sbuplade uzhitel!"

Cop je ta granes tako-le ponemil:

„Es heilt den Schmerz der Zärtlichkeit Siisse, theurer Freund, der Pfarren-

Leitung Lehrer!"

ter pravi v pismu dr. Preširrnu, v kojem to godovnico tolmai: ,,ich

verstehe zwar selbst keinen einzigen Yers davon, aber Mitleid habend
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mit Eurer Unwissenheit in slovenicis will ich Euch doch das famose

Gratulationsgedicht verdeutschen" (glej ,.Letop. Matice Slovenské" 1875.

str. 159).

Pesnik ,,po milosti božji" tedaj dr. Jakob Župan ni bil. A vkljub

tému je vendar le zanimiva in velezaslužna prikazen v naši literami

zgodovini. Kajti s Copom in Preširnom združil se je bil v oni duševní

triumvirát, ki je tedaj na slovstvenem našem polji jedini odloeval in

do katerega so se vsi drugi duhovi v stvaréh estetinega ukusa in

leposlovnih nael obracali kakor do kakega prizivnega sodiša. V
abecední vojski povzdignil je Zupan-Horatius prví veljavní svoj

glas zoper metelico ter s tem pripomogel, da se je nevarna ta

prikazen skoro takoj v svojem postanku zadusila ali vsaj toliko ovrgla,

da ni rodila onega pogubonosnega sadu: razcepljenja Slovencev v rko-

pisu (prim. njegov sestavek v „Carinthiji" 1. 1831. št. 20: ,,Cyrillisi-

rung des w^indischen Alphabetes"). Prelagaje v „K. Cbelicí" srb.ske

(morda tudi ruské in eské) národne pesmi seznanjal je svoje rojake s

krasoto narodnega pesništva slovanskega. Akopram se njerau samému

zunanja oblika pri njegovih umotvorih ni vselej posreila, priznati

moramo vendar z druge stráni, da je on prví pogodil bistvo slo-

venskega šestomera, Zasledil je namre še pred Koseskim ona

pravila, katera sta toliko let pozneje Boris Mirán in Jos. Címper-
man za jedino veljavna spoznala: zareže (caesure) poslužuje se (iz-

vzimši dva granesa) le m oske; v svojih distihih (glej ,,Kr. Cbel." II.

str. 41, 42) ima razven dveh trohajev sicer samé d ak t íl e alí pa pona-
rejene spondaje, kakeršni rabijo dan danes, dobrih petdeset let po-

zneje, najboljšim pesnikom našim. Zato pa so tudi njegoví šestomeri tako

polni, krepki, blagoglasni ; kazi jih nekoliko le ona nesrena misel: izogi-

bati se vsacega sikavca in šumevca. Vrstnikom Zupanovira^ ki niso do-i

gnalí skrivnosti slovenskega šestomera, sicer distihi njegovi ne ugajajb.

Tako n. pr. graja jih Celakovskí (n, n. m.): „Im zweiten Bändcheni

S. 41 und 42 versuchte sich der Dichter (== Župan) in sloveníschen

Distíchen. Der Anfang lautet also

:

„Biti kaj tel bi voli? ne neha od pravdanja pravdar;

Bodi krotek mirán, dávil te lakomnik bo".

Diess scheint uns nicht der wahre und aus dem Geiste der slove-

níschen Sprache hervorgehende Versbau zu sein. Wir rathen den krai-

nischen Sängern, dass sie sich, wenn es íhnen einmahl gefallen sollte,

nach antiken Versmassen zu greifen, nicht nach der Weíse der Deutschen

richten, sondern auf die griechische, lateinische, ja selbst auf die boh-

miscbe Prosodie Rúcksicht nehmen mochten". Ternu názoru sicer Cop
7
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v svojem popravku nasprotuje, dasi i njemu ne godé Županovi šesto-

meri ravno radi dôsledne moške zareže. On piše namre na stráni

29—30 omenjenega asopisa: „Was die antike n Versmasse betriíFt,

so kônnen dieselben in unserer Sprache wohl nur ungefähr auf die Art,

wie in der deutschen, nachgebildet werden. Mit Unrecht tadelt daher

nach unserer Meinung der bôhmische Recensent die Distichen des H. S.,

die wir sonst allerdings schon wegen der Einf ôrmigkeit der,

Caesur— beinahe alle Hexameter haben die dritte männ-
liche — auch nich t loben konnen"). Isto tako nieri nekoliko

na Župana tudi i Preširnova pušica : „Hekfametriftam" :

^Kdor mi v' hekfametri nameft fpondeja

A daktila poslushi se troheja,

Ne vé, kam se cesure dej o,

Dprega Pegasa v' galejo".

(,Kr. bel/ III. str. 23.)

In vendar se je Preširen po daljšem ugibanji in premišljevanji

poprijel napósled v svojih šestomerih Zupanovih nael, posebno kar

se zareže tie. (Prim. njega elegijo : „V sporainj Matija Copa" v

„Novicah" 1. 1846. str. 29., „Illyr Blatt" 28. febr. 1846, „Kr. bel.« IV.

str. 88. in v „Poezijah dr. Fr. Prešerna" 1. 1847. str. 95.)

(Dalje prihodnji.)

. „^^^^^.^^^^.^

„Jour-fixe".

Spísal Alfonz Pirec.

udi mi v Dolini smo imeli svoje „jour-fixe". No, ne bojte se,

niso bili literami ! Gospa Gornikova, vdova c. kr. višjega úradníka,

imela je dve heri ; mlajša je imela šestnajst, starejša celo osem-

najst let. Ker se mora dobra raati najprej brigati za to, da dobi svojim

heram môže ter jih tako preskrbi, naravno, da se je spomnila tudi

gospa Gornikova svojih materinskih dolžnostij. Povabila je torej však

teden k sebi nekaj znanih rodbin, da se tako mladi svet lóže med

seboj spozná. Jaz sem bil Gornikovim nekaj v sorodu. Da so tudi mene

povabili na te veere, katere je gospa Gornikova imenovala ,,
jour-fixe",

eš, da zna francoski, umevno je tem lóže, ker moje sorodstvo z

Gornikovimi ni bilo v tako bližnjem kolenu, da bi bilo „impedimentum

matrimonii" in ker sem ravno takrat po dovr.šenih pravoslovnih svojih

stndijah dobil službo pri c. kr. okrajnem sodiši. Zlasti to je bilo kaj
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vredno, ker sem bil c. k. avskultant z veselo nádejo, da bodem v

kratkem imenovan sodnim adjunktom, kar je gospa Gornikova cenila

posebno visoko.

Da sem, ako smo igrali ražne družbinske igre, ravno jaz dobil

od Roze, starejše Gornikove here, najve poijubov,— od mlajše, Emilije,

pa moj prijatelj, c. kr. adjunkt Janko, to je že tako vedela narediti

usoda in gospa Gornikova. No, pa se jih tudi nisem bránil! Saj je

bila plavolasa Roza Je lepa in tako gorko je znala poljubiti ! Vendar

bi bil jaz rad dal za jeden poljub Emilijin vse poljube Rozine! Roza

je bila res živahnejša nego Emilija, vsakemu je znala dôvtip povedati

in na prvi hip je tudi raeni bolje ugajala nego tiha Emilija. Ko sem

pa dobil prvi poljub od Emilije in ko se je v me ozrši zarudela in oi

povesila, bil bi že najrajši prvi veer povedal Emiliji, da jo Ijubim.

Mati, ki je vedno z bistrim oesom opazovala vso družbo, menda

je opazila i to, da se jaz rajši bavim z Erailijo. Praktina je bila in

kmalu se je usoda preobrnila in prišlo je tako, da sem eše dobival

poljubke od Emilije nego od Roze.

Prišel je božini as, kajti svoje ,,jour-fixe" smo zaeli obhajati

že v adventu in, ne zmenivši se za resni adventni as, plesali smo asih

pri teh ,,jour-fixih", kakor bi bilo sredi predpusta.

Na sveti veer je bil poseben ,,jóur-fixe". Ta veer sem bil po-

vabljen samo jaz in prijatelj moj Janko. Druge obitelji so samé praz-

riovale ta veer domá, kakor je to navadno.

Midva, ki si še nisva ustanovila domaega ognjiša, bila bi pra-

znovala ta veer kje v kaki gostilni, pijoa s prijateiji in znanci. No,

praznovala sva že ve svetih veerov tako, odkar sva zapustila domao
svojo vas in rodno svojo hišo.

Z veseljem sva vzprejela povabilo, da smeva pri Gornikovih pre-

bití ta sveti veer. Práv za práv sem bil v zaetku povabljen samo

jaz, ker sem bil njih sorodnik; a ker sem rekel, da svojega prijatelja

Janka ne morem samega pušati ta veer, ker sva se že domenila, kje in

kako ga bodeva praznovala, bil je povabljen tudi Janko.

In to sem hotel

!

„Mama, dajmo svinec vlivati !" oglasi se zdajci Roza.

Jaz sem ravno pravil, kako sem ražne svete veere prebil še na

Dunaji za svojih dijaških let. Povedal sem, da smo se navadno sešli

flovenski dijaki ter v veseli družbi peli národne pesrai ves veer do

pozne ure. Zopet, da sva, vrnivši se z vseuiliša, z Jankom lani na

sveti veer sedela v gostilni in presanjala blizu vso no, pripovedujé

drug drugemu spomine iz svojih otroških in šolskih let.

7*
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Poslušala je mojo govorico le mati in Emilija. Roza in Janko

sta gledala neki album in se smijala fotografijam, starim estitim go-

spodom birokratskega stanu in njihovim ženám in otrokom. Vsi ti biro-

kratje so bili menda nekdanji znanci umršega gospoda Gornika.

„Zakaj ne, e je tudi gospodoraa po volji," dejala je mati na Rozin

predlog.

Takoj je Roza, ko sva tudi midva s tem bila zadovoljna, tekla

po vso pripravo. Kmalu je na mizi plápolal modri plame vinskega

cveta.

,,Vadlajmo, komu velja prvi!" dejal sem jaz.

„Obe gospici morata prvi biti," pravi vedno galantní Janko.

Sporazumeli smo se. Ko se je stopil svinec, vlila ga je piva v

vodo Emilija.

Zaplusknilo in zašumelo je v mrzli vodi.

Gospa Gornikova je posebno dobro razumela razlagati vliti svinec.

Naredila se je v sredi svinena kepa in iz nje je molil kvišku

rog ali stolp.

„To je cerkev! Emilija se bode omožila in ker ima cerkev raz-

lono le jeden zvonik, omoži se gotovo že v jednem letu. S kom, ne

morem povedati. Pa takoj uganem, s katerim teh dveh gospodov,"

dejala je šaljivo gospa Gornikova. „Zdaj imate še trije vlivati. Dva

gospoda in jedna dáma. Ravno práv ! Vi trije bodete številke vlekli.

Ce pride potem Roza na vrsto, razloila sem slabo, ali pa laze vliti

svinec. Ce pa pride jeden gospodov, govorí svinec resnico in zvedeli

bomo še celo vec. Ako bode namre tudi njemu kázalo, da se misii

ženiti, vedeli bomo s katero," in smijala se je dobrovoljno gospa tému

razlaganju.

Vlekli smo številke in prišel sem na vrsto jaz.

„Ha, ha! Dobro!'' zaela se je smijati Roza in ploskati.

„Vlijmo, vlijmo! Bomo précej videli, e je res," zael je nagajati

tudi Janko.

Tudi Emilija se je tiho smijala in vsa zarudela ter rekla: „No,

vlijte, gospod Maks!"

Dejala je menda le radi tega nekaj, da bi skrila svojo zadrego.

Vlil sem. Naredil se je okrogel kolá.

„To je venec ! Poroka bo," zaeli so vpiti in se smijati vsi vprek.

Midva z Emilijo nisva dosti rekla. Govorila si še nisva nikdar

o Ijubezni med seboj, a vem, da je ona do mene nekaj tacega utila

in tudi meni se je zdelo, da jo imam rajši, kot kako drugo.
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Vlila sta potem tudi Roza in Janko. Tudi njima je kázalo vse

na poroko in ženitev.

Kaj bi tudi vliti svinec druzega kázal mladim Ijudem, kot to !

Bilo je že pozno, pili smo še punš in potem se loili. — Dobro sva

se zabávala, dasiravno ni bilo ni posebnega. Bolje se je nama zdelo,

nego bi ta veer presedala sama, ali pa tudi v veseli družbi. —
Zael se je predpust. Se so bili ,,jour-fixi". Ker so bili v mesteci

ves predpust samo trije javni plesi, zdelo se nam je to še premalo

plesanja, dasiravno smo se mislili udeležiti vseh. Zato smo plesali tudi

še domá.

Na Svenico je bil v italnici ples. Ves veer sem plesal z Emi-

lijo. Tu je bilo malo vec Ijudij, kakor pri našili „jour-fixih" in lóže

se je kaj povedalo, ne da bi précej vedela vsa družba.

Pri plesu sem ji povedal, da jo Ijubim. Tudi ona mi je dejala,

da me ima rada. —
Gospa Gornikova je bila vsa prepriana, da se vzameva z Emilijo.

Prigovarjala pa ni nikdar in ni silila v mé, naj tudi nji povem, kaj

mislim, Raunala je najbrž : do konca predpusta je še dosti aša, saj

je letos dolg, in po veliki noci bo lahko poroka, Kot avskultant tudi

šo nisem imel nobene pravé službe.

Sanjala sva sama z Emilijo srene dni Ijubezni in nikdo naju ni

motil.

Nekega dné sem dobil dekrét, da sem imenovan adjunktom na

Plosovem, Hitel sem h Gornikovim, poprosil sem pri materi roke Emi-

lijine, in zaroili so naju. Zenitev pa bode po velikononi nedelji, tako

smo ukrenili.

Sel sem na Plosovo. Ker je bilo od ondot v Dolino blizu, peljal

sem se vsako nedeljo popoludné k svoji nevešti in še med tednom

je pisala ona meni in jaz nji.

Prišel je velikononi as, a odloili smo se, da poakava še. Mar-

sikaj je bilo urediti. Tudi nama se ni mudilo. Rada sva se imela in

to nama je bilo dovolj.

Ukrenili smo, da bode ženitev meseca avgusta. Do takrat bode

že vse urejeno in takrat bodem tudi jaz dobil za nekaj dnij dopusta,

kar je gotovo prijetno. —
Spomladi so v Dolino prišli vojaci. Gospa Gornikova je imela v

Dolini, kjer je živela po smrti svojega soproga, v svoji, po oetu pode-

dovani hiši dovolj lepo opravljenih in prazno stojeih sob ; zato ji je

prišlo povelje, da mora vzprejeti v stanovanje jednega astnika, lajtnantfv

Borovskega.



102 A. Pirec: „Jou-fixe'

Jaz sem še vedno hodil vsako nedeljo v Dolino. V tera asu se

je zaroil z Rozo tudi m oj prijatelj Janko. Sklenili srao skupaj meseca

avgusta praznovati poroko.

Bili so lepi dnevi. Vsakikrat, kadar sem prišel v Dolino k svoji

nevešti, naredili smo kam v okolico kak izlet. Tudi gospoda lajtnanta

Borovskega smo vabili s seboj. Smukal se je mladi Martov junák zdaj

okoli Roze, zdaj okoli Emilije. Obema se je láskal, kakor že to znajo

ti lajtnanti.

Meni se Borovski ni zdel Emiliji kar ni nevaren. Da bi se bal

tacega, kakor je gospod Borovski, to mi še na misii ni prišlo. Sicer pa je

bil lajtnant Borovski lep mož, Ijubezniv mož, a da bi se kateri obeh go-

spodien hotel bolj prikupiti, to se mi ni zdelo. udil sem se torej, ko

me nekega dné opomni Janko, naj pazim na Borov.skega in na Emilijo.

Smijal sem se in smeje sem potolažil prijatelja: „Boljše pred po-

roko, nego po poroki!"

Emilija se mi ni videla ni bolj mrzla. Celo živejša in živahnejša

je postala, kar se ji je jako podalo, zlasti ker je bilo to pri nji nekaj

nenavadnega.

Neko nedeljo sem pisal Emiliji in Gornikovira, da me ne bode v

Dolino, ker ne utegnem. A ker sem sluajno dopoludne opravil vse

svoje úradne pošle, napotim se popoludne vendar v Dolino. V hiši gospe

Gornikove zvem, da so šli v bližnji gozdi. Po lepi, gladki sennati

poti se je prišlo v gozd. Tam je bila lovska hišica, kjer je loveva

družina tržanom stregla s kavo in mlekom. Ako so Ijudje hoteli kaj

druzega, dali so si prinesti ali iz bližnje vaške gostilne, ali pa so si

sami prinesli s seboj iz trga. Mnogo Ijudij ni bilo nikdar tam, rajši

so hodili v krmo v bližnjo vas.

Gornikovira je pa posebno ta kraj ugajal. Navadno so vse popo-

ludne ostajali pri lovevih. Tudi jaz sem hitel tjá. Ker sem vedel bližnico,

nisem šel po navadni poti. Hotel sem Gornikove tem prej iznenaditi.

Bil sem že blizu loveve hišice. Pa glej, tam na desno se menda

sprehajajo! Yidel sem Emilijo in lajtnanta Borovskega in mislil si, da

tudi drugi ne bodo dale.

Kar skozi gošo sem šel proti njima. Pa kaj vidim ! Emilija sloní

lajtnantu na prsih in ta jo poljublja ! . . . .

Strast in ježa me zgrabi.

„Oho!" zavpijem, že práv blizu njiju. Ustrašita se. Emilija se

zarudi kakor kri.

„Boljše pred poroko, nego po poroki," dejal sem ter se jezen

obrnil in šel nazaj v mesto.
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Tisti dan nisera šel h Gornikovim in sploh nikdar vec. Odpeljal

sem se hitro nazaj na Polosovo. Drugi dan sem pa pisal gospé Gorni-

kovi, da ne bom jemal Emilije, naj jo le vzame lajtnant. . . .

Stará je že ia re, vekrat sem že prej slišal praviti o nezvestobi

ženski. Staro je vse to, a mene je vendar bolelo srce. —
Prišel je avgust, dobil sem tudi dopust, ali v Dolino me ni bilo.

Moj prijatelj Janko mi je pisal sicer, da je vse skupaj le sala in da

me Rmilija še Ijubi. A za mé je bila ta sala bridka.

Janko je vzel svojo Rozo. Ob Emiliji dolgo nisem slišal niesa. Z

Jankom sva se le malokdaj sešla, zlasti, ker je bil iz Doline pre-

mešen v drug kraj. Sreen je bil v svojem zákonu. On mi je vsaj

však pot tako rekel, kadar sva se videla. Po Emiliji ga nisem nikdar

izpraševal in on mi ni sam nikdar pravil o nji.

Minilo je od onih srenih ali nesrenih „jonr-fixov", ne vem, kako

bi dejal, že precéj let. Postaral sem se in bil še vedno samec.

Postavili so me za sodnika v Dolino. Prvá tožba, ki mi jo je bilo

tam re.ševati, bila je loitev nekega gospoda Šimona in njegove soproge.

Dolgo se je vleklá že pravda. Ze moj prednik je vse rešil in razsodil,

meni je bila le naloga, objaviti razsodbo.

Ker sem moral pa vendar vse akte preiskati, našel in zvedel sem,

da je gospa Siraonova porojena Emilija Gornikova.

Prišel je razsodbi dan. Videl sem Emilijo in spoznala me je. Še

vedno je bila lepa, dasiravno je preteklo od onega aša že nad deset let.

Sluajno je kmalu po onem asu prišel Janko mene obiskat v

Dolino. Spomnila sva se onih ,Jour-fixov" pri Gornikovi gospé, katera

je spala že dávno v grobu.

.jSreni, sreni so bili oni aši!" vzdihnil je Janko.

„Kaj si mari zdaj nesreen ?" vprašal sem ga jaz. „Jaz sem po-

polnoma zadovoljen s seboj."

Niesa ni odgovoril. —
V mestni gostilni „pri jelenu" pa sem jaz predlagal nekega zimskega

veera, da si ustanovimo ,Jour-fixe", pa spet ne literarnih, temve práv

nedolžne pivske. Dvakrát v však teden smo morali vsi skupaj biti in piti.

Vsakikrat, kedar sva šla s prijateljem okrajnim zdravnikom od

,Jour-fixa" s težko glavo domov, smijal sem se mu nekako škodeželjno,

e mc je zavidal za moj samski stan. O njegovi ženi je bila namre
po vsem mestu razširjena ,,tajnos", da ona doma hlae nosi. Na
mene, zlobnega zapeljivca njenega moža, bila je bajé posebno huda.

Ob Emiliji nisem slišal pozneje nikdar ve. Jaz pa ostanem, da-

siravno nisem radi nje ženskému spolu nikakor sovražen, do smrti samec.
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Uplemenitev Teharéanov in njihova plemenšéina.
Spisal Andrej Fekonja.

obro znani so v naši povestnici svoj as znameniti celjski grofje

(1341— 1456). Dosti nahajamo o njih zapisanega v raznih

knjigah zgodovinskih, a tudi ustno poroilo hrani mnogo res-

ninih in morda i samo v Ijudski domišljiji živeih pripovedek. Tako
še dandenašnji iiješ o njih marsikako prio na raznih krajih po okolici

celjski, kakor o Starera grádu samem. nekdanjem domovji oni h mo-
gotcev, o zloglasnem Bežigradu, o vaši Téharjih, o gori Yípoti i. t. d.

Zlasti populárna tako reko sta izmed omenjene grofovske obitelji po-

slednja dva, poknežena grófa celjska Friderik II. in njegov sin Urh II.,

kot posebna pustolovca, a roparja, nasilnika, otmiarja . . . , o emer
zlasti je nekoliko tu in tam priobenega tudi tiskom, tako n. pr.

lepo narodno pripovedko „Oetova kletev" priobuje v „Novicah"

(1857, str. 171— 175) g. Anton Kos Cestnikov. Po ti pripovedki

je gróf Drh ubozemu teharskemu kmetu ugrabil jedino herko Liziko,

prelfpo deklico. Nesreni oe je nato preklel Urha in ves njegov rod

in ta kletev se je izpolnila; kajti že z Urhom je izumrl rod celjskih

grófov ter preminula njih mo in sláva.

Tudi pesniki in pisatelji naši so nekaj té tvarine že umetno
obdelovali. N. pr. župnik Janez Arli je po J. G. Seidlu naški v

pesem predelal zgoraj omenjeno „Oetovo kletev", zadevajoo kneza Urha

(v Drobtinicah 1847); a dr. F r. Detela piše uprav sedaj v „Lj. Zvonu"

zgodovinaki román „Véliki gróf" — Urh celjski. Jozef Iskra-Fran-
kolski je zložil daljšo epino pesem „Veronika Deseniška" 1863. 1.,

razpravljajoo znane romantiški-trajrine dogodke grófa Friderika in ne-

srene Hrvatice, o emer je tudi Stanko Vraz zapel krásno balade

„Fredrik i Verunika" (Dela II. A. 56.). Ferdo Koevar- Ž a vanin
pa v svoji knjigi „Mlinarjev Janez, slovenski junák, ali uplemenitenje

Teharanov" 1859, po narodni pripovedki iz srede 15. stoletja pripo-

veduje, kako so Téharanje grófa Urha pri vasovanji zasegli in ga le

proti ternu izpustili, da jim je podelil plemstvo. In isto zopet Vraz
(Dela III. 190) opeva v šaljivi romanci „Postanak Tiharja" blizu takó-

le: Bil je v Celji mlad gróf, kateri je posebno Ijubil gostí, vino in

dekleta. Neko no gre ta veseljak s svojim konjarjem v bližnje selo

poleg Voglajine, kjer je v hiši „lice belo''; pa „gróf uljeze u komoru.

stražu metne pri prozoru". Ali v meseini zapazijo vasovalca domáci
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fantje, izvlekó grófa iz „kamrice" ter hajdi ž njim v vodo: „od slo-

venskog da s' opere roda tvoja švábska est (del)", kakor naš Stanko

veli. Gróf jim pretí in se rotí, prosi jih in jim obeta, toda vse za-

stonj: „iznad selah i švih miest' ištu da ih on uzdigne, ako hoce, da ih

prigne"; in tako grofu ne ostaje ni drugega, nego da vašane povzdigne

v plemeniti stan: „podielit im mora grátis diploma nobilitatis". Vendar

za to naj njemu na Ijubo oni svoj kraj iraenujejo „Tiharje", t. j. da so

o tožnem tem dogodku z grófom — ti ho. In od tedaj bi Tiharani ali

Teharani kot plemii bojda imeli právo, pošiljati v Gradec svojega

posebnega poslanca. Tako naš pesnik konujo oznaevalno: »Da je

onak dobrostiva svakog grófa bila est, mi bi bili po toj srici svi Slo-

venci vec plemii. . . . Tako káže bar poviest". No drngae o ti stvari

govorí v ostalera vendar ne povse verodostojni pisec knjige „Eden

Styriens" o. 1. 1847. (ime tega panegirika Savinjsld dolini mi ni znano,

ker v mojem izvodu naslovnega lista ni). Ta pravi namre na str. 314.

tako: Celjski gróf Herman (menda otec Friderikov) zaljnbil se je bil

v svojega logarja lepo her, katera je tudi mladému grofu vracala milo

za drago. Ker pa visokemu gostu ni moglo biti do tega, da služno lov-

evo dekle povzdigne v grofovsko soprogo, to logar svoji heri prepové

vsakeršno obevanje s Celjanom. No ko to ni ni pomagalo, zarotí

se logar z drugimi podložniki proti grofu, da ga ubije ; a herka slu-

ajno zvedevši to svojemu Ijubimcu razodene, pa ga ob jednem prosi

pomilošenja za svoje. Gróf res prošnjo „zveste" svoje deklice usliši

ter ne samo vso njeno rodbino pomilostí, temve še vrhu tega starega

logarja in njegove sinove poviša v svobodnjake, podarí jim zemljiša

in jih mnrsikakih davšin oprosti. In tako bi neki bili nastali téharski

plemii. Na drugem kraji pa zopet isti pisec str. 2.39. trdí, d a je kraj

Téharje sam nastal po možitvi hrvaške grofice Elizabete Modruške

Frankopanke s celjskim grófom Fiiderikom II., ker .se jih je nekaj iz

njenega spremstva v ti okolici naselilo
;

pa bi na to še dan danes

bojda spominjal tako imenovani „Hrvaški mlin" severno od Celja in

blizu Téharij. . .

Uplemenitev Téharanov po celjskih grofih je historien fakt,

dasi ni isto gotovo, ali jih je tako odlikoval uprav Friderik II. ali

ne, ter pri kaki priliki in kedaj se je to zgodilo. Národná pripo-

vedka vsaj, kakor reeno, tému ovi in pripisuje ; inorda za to, ker

je baš ta gróf posebno na glasu zarad takih in jednakih budalašin,

kakeršna je ravno iz njegovega življenja omenjena; in potem bi mogla

biti verjetna. — Dotina listina o privilegijah plemenitaških je bila

Téharanom v ognji zgorela ; a kralj Ferdinand jim je na Dunaji dné
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25. mája 1537. 1. staré svobošine obnovil. Kakor nam po deželnem

arhivu javlja Ig. Orožen v knjigi „Das Bisthum und die Diôzese

Lavant III. Das Dekanát Cilli" 1880. str. 328, pravi v tem pismu

kralj Ferdinand : Plemenitaši naznanjajo, kako so jih bili osvobodili

celjski grofje — z njihovimi zemljiši, zvanimi plemenšina („Edlinger-

Huben", Krones die Freien von Saneck I. 57), katera se po njihovi izpo-

vedbirazteza do sto dvorov ali ognjiš, naseljenimi in nenaseljenimi. Sedaj

pa so se jim ta osvobodilna pisma v požaru izgubila, zarad esar jim

kralj na njihovo proánjo osvobodilno pisrno obaavlja in potrjuje. V tem

naznaené svobošine so : Právo, da si svobodno volijo sodnika, tako-

zvanega „Schoppe", s potrditvijo deželnega vicedoma v Celji, katereniu

sodniku se naj pridado štirje sosedje kot svetovalci in starejsine; da

ima „Schoppe"' prosto sodstvo izvzimši zloinstva, in da je od njega

priživ na vicedomstvo celjsko. ,,Schoppe" podpisuje vsa pogodbena, kúpna

in prodajna pisma s peatnikom plemškim. Plemii uživajo v svojem

lastinstvu vsakeršno varstvo, a so dolžni vsako leto vicedomstvu od-

rajtovati svoje deželne dávke: 18 funtov 4 [3 7V2 v. rnega denarja, 2 meri

pšenice, 20 mer ovsa, 50 veder vina in 350 jajec (Eden Styriens str.

73 to rauna na 24 gld. 42 kr. 2 v., ter 8, odnosno 80 celjskih škafov).

Razven tega mora však plemi, samo sodnik in štirje starejsine ne, tri

dni vicedomu delati tlako, za kar se naj vsakemu rabotarju dá hlebee

kruha in aša vina, kakor od nekdaj. Od razpisanih davkov ni niti jeden

plemi izvzet. V vojnih nevarnostih je dolžnost plemiem, z orožjem

priti branit celjski gornji grád. — Omenjene davšine in oprave ime-

nuje (v. Eden Styriens) tudi urbar cesarice Marije Terezije z dne

18. dec. 1751. Plemenšina téharska je za svoje prejemke v denarji

in blagu bila odskodovana s kapitálom 10.042 fl. 15 kr. konv. den.,

kakor Orožen pripazuje,

Téharani torej niso bili práv po vsem služnosti prosti pleme-

nitaši, nego pod pogoji. Ker so pa ti žlahtniki bili le kmetje s poseb-

nimi svobošinami, to (pravi isti Eden Styriens) cesarska vláda z jedne

stráni ni hotela toliko plemenitih kmetov v njihovem dotinem plem-

stvu potrditi, a na drugo plat. je vendar téharskim plemiem hotela

priznati stalne koristi od istinite posesti njihovi h zgodovinskih svobo-

šin ; tedíij so bili plemii téharski priznani kot jedna sama plemen-

šina, in kot taká je tudi zapisana v štajerski deželni knjigi. —
Ta rtica iz domae zgodovine je sestavljena pôvodom Goráz-

dove balade „Zadnja veerja" v denašnji številki .Ljuhljanskega Zvona".

A jaz konujo ponavljam iskreno željo, katero je tudi že dr. L. G r e-

goréc v „Vestniku" 1874, 2 bil izrekel: „Slovenski pisatelji in pesniki
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naj bi svojim umstvenim proizvodom jemali eše in ve snovij iz živ-

Ijenja glasovitih celjskih grófov, med katerimi se nahaja mnogo zani-

mivih in primernih dejanj i moških i ženskih lanov obiteljskih, kakor

so zlasti gori imenovani Herman II., Friderik II. in Urh II., ter poleg

Veronike še njena zalva Barbara, žena cesarja Sigismunda
;

posebe bi

še bilo tu dosta prikladnega gradiva za dramatik© !" Res, ali si mo-

remo misliti lepše snoví za balado, nego je zgoraj omenjena Kosova

pripovedka „Oetova kletev", ali pa hvaležnejšega gradiva za veselo

igro, nego je to, katero je obdelal pokojni Ferdo Koevar v „Mlinarjevem

Janezu" ali porabil Gorázd za krásno balado svojo? Pesniki in pisa-

felji slovenski, uvažujte vsega priporoila vredne besede g. dr. L. Gre-

gorca

!

Agitátor.
Roman.

Spísal Janko Kersnik.

Drugo poglavje.
(Dalje.)

oren mu je naglo ustregel ; a storil je to vendar malo posiljeno

in okorno , kakor ravnajo Ijudje, pri katerih ta obiaj ni po-

vsem v navadi. Ko je bil predstavil najnovejšega svojega

znanca mali družbi, odšel je takoj v prvé sobe; le kratek, zaniljiv

pogled je vrgel še na gladko osebo koncipistovo.

„Oh, Kore, doktor Kore!" krial je med drugimi vráti majhen,

debel možic, oividno Gorjanski tržan; „si li zopet tu? Dobro, dobro!

Pa tjá šedi k nam k oni dolgi mizi, tam bomo jeli purana, purana na

akcije ! Hahaha, purana na akcije — pomisli — akcija po petdeset —
soldov, seveda ! Izgubiti ne moreš, kosti imaš še po vrhu !"

„Kdo si je pa to izmislil?" smeje se Kore.

„Lovšev Boštjan ; kdo drugi ! Le položi petdeset kebrov
;
pozneje

bodo akcije dražje — šestdeset, sedemdeset !"

Ob dolgi mizi so se v istini zbirali ražni gosje, ter se glasno

smeje hvalili izvrstno raisel, jesti purana na delnice. Lovšev Boštjan,

ustanovitelj te nove banke, v navadnem življenji pa trgovski pomonik,

pobiral je z resnira licem akcijski kapitál.

Kore je tudi segel v žep.
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„Pa samo— puran ?" vpraša z onega konca sobe davkarski nadzornik.

„Salata tudi, kisli krompir in pesa in kruh !" pouil ga je Boštjan.

„Jaz vzamem tudi delnico!" hiti nadzornik.

„Kaj pa, da nas boste še obdaili," ugovarja Kore.

„Ne, ne, pa jedel bom zato ve!"

Glasni grohot in sledee mu dôvtipe konal je krmár, ki je pri-

nesel zaželjenega purana. Delniarji so zdajci utihnili ter seli za dolgo

mizo ; nekoliko aša v njihovem krogu ni bilo uti drugega, nego ropot

nožev in vilic. Tudi drugi v sobi so diskretno molali.

„Kje pa je Kore? Kje je Kore, reditelj nocojšnji?" klicalo se

je zdajci z mostovža pred dvorano.

„Notár te iše!" omeni oni debeli možic, ki je bil prej vabil konci-

pijenta k obedu na delnice. „Naj akajo, naj akajo, ob osmih bomo

prieli," pristavi poasi, ter gloje perutnico.

A tu je bil že pribite! notár.

„Za božjo voljo, gospod Kore! Ali né bomo prieli? Ob sedmih

je napovedano in sedaj je le še etrt ure do osme."

„Takoj, takoj !" meni ogovorjeni hladnokrvno in si náloži pol

plošeka kislega krompirja,

„Delnico vzemite, še jedno imam, puranov vrat in pol škofije je

še tu!" prigovarja Lovšev Boštjan.

„Oprostite," zavraa notár, mlad raož, majhne pa skoraj obile po-

stave, ter vzpodbuja vnovi Korea

:

„Kaj pa bo s predavanjem in — s tombolo?"

„Da, tombola, to je glavna stvar," oglasi se s polnimi ústi debeli

tržan, ki je bil prvi vabil Korea k obedu. „Kaj pa bo z vinom, Boštjan,

ali bomo tudi vino na delnice pili?"

Notár je z nejevoljnim obrazom odšel ter siknil med zobmí.

„Takoj prinemo!" klical je Kore za njimi.

Vstal je ter jel natikati bele rokavice na roko.

„Cas je, as — zadnji as! Kdo vé, koliko ur bo notár predával?

Torej pojdimo v dvorano !"

Pri delniarjih ta poziv ni imel vspoha.

„Do tombole že pridemo!" menili so trije, drugi pa so se muzali

in molali.

Kore je hotel iz sobe, a med vráti je moral obstati. Velik in

obilen gospod, rno opravljen, prijaznega jovijalnega obraza prepreil

mu je izhod. Vstopil je z mostovža in vedel s sabo mlado, vitko de-

klico. Ogrnena je bila z dolgim s kožuhovino obrobljenim plašem,

glavico pa in pol obraza je ovíjala pletenína od svetlo-rumene svile.
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Kore se globoko prikloní prišlecema. Videti je bilo, da je vesel

tega pohoda.

„Oh, gospod Bolé! To je lepo! V tem vremeni prihajate! Nismo

se Vas smeli nadejati!" hitel je v svesti si svojega posla kot nocojšnji

reditelj.

„Hrast se omaja in hrib, — a mi," citiral je prišlec malo ne-

nmestno, a sam smijo se ponesreenemu dôvtipu. „Kje je doktor Hrast?

Je li tu?"

„Da, da v tretji sobi ! In gospa tudi!"

„Oh, to je práv!"

Odvedel je deklico tja ter pozdravljal na desno in levo znance

v prvih sobah. Tisina je navstala v obeh in ula so se le poluglasna,

šepetana vprašanja.

„To je héerka Bolétova?"

„To je Milica?"

„Vzrástla je!"

„Lepa je!" pristavil je Lovšev Boštjan, ko sta bila ona dva že

mimo odšla.

„Sajješe videl nisi!" dejal je s smehom debeli tržan in z veliko

slastjo obiral zadnji ostanek delniškega podjetja, puranov vrat.

Pogovor pri raznih mizah se je zasukal na jedin predmet, na Bo-

{étovo herko.

Pa v tem se je ul že zvonec iz dvorane, ki je napovedoval pri-

etek besede, in veina obiskovalcev iz prednjih sob je hitela tja.

„Gospod Kore, gospod Kore, kje je Kore?" oglasi se Hrast

med vráti.

A ta je bil že tu.

„Preskrbite gospodini Bolétovi prostor spredaj. In soprogi moji!"

„Zaradi gospe soproge sem prišel!" deje Kore.

„Torej za obe, obe!"

Vrnila sta se v tretjo sobo in tu je predstavil Hrast svojega kon-

cipijenta Bolétovi herki.

Ta ji je hotel ponuditi roko, da jo odvede v dvorano, a pi. Kuda

ga je prehitel.

„Pokažite nam prostor!" pravi oblastno in stopi z Milico naprej.

Koreu ni bilo do teh nekako ošabnih besed in ne do spremlje-

vanja Bolétove. Podal je roko Hrastovi soprogi. A v tem ko je stopil

mimo prvega para, ozrl se je prvi v obraz mlade deklice.

Do dvorane je šel s Hrastovo gospo za onima, a pred uhodom

postal je Ruda, in skozi dvorano je odvel Kore svojo spremljevalko
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naprej oa prvi sedež pod odrom. Za njim je privedel Kuda Bolétovo,

ter ostal spredaj poleg gospá, koncipijent se je pa vrnil v ozadje.

Sam ni vedel, da mu je kri silila v lice, ko se je gnetel skozi

gosto nastavljene društvenike ; vse se mu je videlo nekako megleno, in

ko mu je Lovšev Boštjan šepnil na uho: „Dobro, dobro se védeš, pri-

jatelj !" niti ul ni teh besed.

A sedaj že zopet zapoje zvonec in dvigne se zavesa pred odrom.

Prvá toka je bil predsednikov pozdrav. Dr. Hrast ga je moral

govoriti, in rešil je svoj nalog krátko in tono, kakor vselej, kajti ta

toka ni nikdar izginila iz sporeda.

Potem 80 pevci zapeli Ipavevo: „Bodi zdravá, domovina!* To je

bilo v Borji tudi tako ukoreninjeno, da je ni bilo italnine besede brez

te pesmi. In obinstvo je pevcem vselej burno ploskalo, ako je bil tudi

kak solist hripav. Javno odobravanje in javna pohvala, ta je bila vsa-

kemu gotova, kdor se je prikázal na odrú v Borji; za hrbtom pa so

ga rešetali in skozi zobe vlekli. Taki so bili borjanski kritiki!

V tretje se je dvignila zavesa, in za malo, nezagrneno mizico, na

kateri sta goreli dve svei, prikázal se je borjanski notár B oži dar
Koprivec. Vnanje osebe njegove smo že nekoliko omenili, zato ni

treba, opisati ga še jedenkrát, zlasti, ker bode v naši povesti še ve-
krat stopil na povrsje ter pokaz al se v svoji istinitosti.

Práv tedaj, ko se je globoko poklonil obinstvu, katero ga je itak,

kakor prej pevce, vzprejelo z glasnim ploskom, ter bil položil debel

rokopis na mizico pred se, kosti svojega rojstva pa v pleten naslanjá,

práv tedaj je vstopil v dvorano pri zadnjih vratih mladi borjanski kaplán.

pServus!'' dejal mu je Kore, stoje poleg uhoda.

„Dober veer!" odzdravil je oni.

„Semkaj sédite, gospod Anton !" zašepetala je debela usnjarica,

ki je sedela v zadnji vrsti skoraj na dveh stolih ter prijazno primek-

nila jednega kaplanu. Ta je ubogal, a prej še pozorno ogledal si ob-

instvo po dvorani.

Bil je mlad duhovnik, veliké, suhe postave, a polnega, okroglega

lica. Ker priimek njegov tudi tržanom ni bil navaden, imenovali ga

bodemo tudi mi tako, kakor so ga v Borji klicali : gospod Anton.

Notár Koprivec pa je priel predavati. Naznanil je najprej, da

bo govoril o astronomiji, in o svetovih, kateri se suôejo in kažejo na

nebesi, in o njihovi naravi.

Uitelj Skubé, ki seje bil zjutraj vozil s Koreom, sunil je tega

reko: „Vam li nisem pravil, da bo o zvezdah govoril?"
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Kore je molal. Oziral se je po sobani in po odrú, a vedno so

mu oi zastajale tam spredaj ob sedežih, kjer je ugledal pi. Rudo po-

leg Boletove Milice. Nekaj ga je jezilo in ob jednem mu je bilo, kakor

bi bil veselo novico zvedel nocoj. Vznemirjen je bil, in lice njegovo,

sicer bledo, skoro rumenkasto, ni imelo navadne barve. Kri ni hotela

z njega.

Notarjevo predavanje, akopram se gledé uenosti ni dvignilo na

površje navadne populárne razprave, bilo je vendar veini poslušalcev

preueno, neumljivo ; in za to se je tem zvesteje poslušali, da ne bi kdo

sodil, da jim ne godi. Lov.šev Boštjan se je poasi izgubil iz sobane,

oni debeli tržan pa, ki je bil preje najživalmejši pri delniškem društvu,

zadremal je polagoma. Gospod Anton je grbanil elo, kadar je go-

vornik katero zinil o „živi materiji", ter akal, da li kaj huj.šega ne

pride. Toda notár je bil previden ; vedel je že prej, da bo gospod Anton

tudi med poslušalci, ter je po tem uredil svoj govor.

Tudi na sprednjih sédežih je bilo vse mimo. Hrastova soproga

je premalo umelá slovenšine, in pri koncipistu pi. Rudi je bila práv

taká. Vrhu tega je on o zvezdah znal le toliko, kolikor ni bil pozabil

iz prvih gimnazijskih let ; a še tedaj ni vedel veliko. Igral se je sedaj

s pahljao svoje sosedinje, Milice.

Ta pa je pazno poslusala, a zaman, da bi bila umelá vse. V
štirih letih, katere je prebila v odgojevali.ši v Svici, postal ji je bil

tudi domai, rodni jezik skoraj tuj, in marsikateri izraz ji je sedaj za-

zvenel na uho, ki ji je bil že izginil iz spomina. Da bi bila nejevoljna

zarad tega, ne smemo trditi.

Deklica je bila lepa, jako lepa, in ako je ne opišemo natanneje,

opušamo to samo za tega delj, ker popisa ne moremo popolno zvršiti.

Omenimo naj le, da je bila tanke, srednje rasti in je imela temne lase

in práv také oi. A vse ob nji je bilo se silo mladostno, skoraj otroje.

„Ali razumite vso to slovenaino?" vpraša po tihem koncipist

Ruda svojo sosedinjo izza razpete pahljae.

„Ne vse!" smehlja se Milica, „pozabila sem že mnogo."

„Oh, saj se tudi ve uili ne boste !"

„Zakaj ne?"

Ruda se je samosvestno smehljal.

„Ker treba ni!" šepeta potem.

Deklici ni ugajal ta razgovor, zato je molala. Jezilo jo je nekaj

v vedenji Rudovem in tudi zadnja opazka, iz katere je odmeval zaniljiv

naglas.
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Notár je govoril sedaj o hipotezi, o konenem zrušenji svetov in pre-

osnovi v raztezno-tekoo tvarino in o zaetku novega krogotoka njihovega.

Nekoliko poslušalcev je mislilo le na bližnjo tombole, nekaj jih

je zevalo, kaplán pa je nemirno drsal z nogo po umazanih tleh.

„To je pa odve, to je pa odve!" zamrmral je proti sosedi.

„Meni se tudi vidi! Sedaj naj bi se tombola priela!" vzdihnila je

usnjarica.

„To je nej evera I" nadaljeval je gospod Anton.

Kore mu stopi za hrbet.

„Kaj se buduješ, prijatelj ? vprašal je porogljivo.

„To je liberalizem! Dale smo prišli s italnico!" buduje se polu-

glasno kaplán.

„Ne boj se, prijatelj ! Le poglej jih po dvorani ! Se je li katera

tvojih ovie pohujšala? Iraenuj jo, pokaži jo!"

Gospod Anton nehoté obrne svoj pogled po poslušalcih. Po-

vsodi je videl dolgoasne obraze, s katerih je odsevala le jasná želja,

da bi bil kmalu konec ternu uenému govoru.

„No, pa lahko bi se! A kaj to? V italnici sekaj tacega ne spo-

dobi. Sploh — emu to predavanje?"

V Koreu se je vzbudil dub zanikanja, opozicije. Sam sicer ni

bil vesel notarjevega predavanja, ali katerega koli — pa sedaj, ko se

je njegov nekdanji kolega in prijatelj Anton oglasil proti, sedaj je

bil za.

„Ljudje naj se uijo! Treba nam je ve omike, inteligencije med

národom. Kaj hoemo brez teh?"

Sepetala sta vse to med seboj, da drugi niti besedice niso umeli

;

samo koncern je Kore glasneje govoril.

„St! St!" ulo se je od stráni.

Lovšev Boštjan je bil zopet vstopil, vedo, da mora biti kmalu

konec govoru in se je v svoji lastnosti kot italnini odborník prijel

pravice, pozvati šepetalca k redu.

A sedaj je v istini konal notár. Znalo se ni, velja li gromovito

ploskanje in odobravanje predavanju, ali konanju ; vsem pa je sevala

zadovoljnost z lica. Jedini gospod Anton je vstal z nejevoljnim obrazom

ter šel na drugo strán v gostilniške sobe.

Spredaj pri prvih sedežih pa je vstal koncipist pi. Ruda, nastavil

svoj binokelj in ošabno gledal po obinstvu. Sodnik se mu je pridružil

ter govoril nekoliko besedic s Hrastovo gospo.

„Cigava je ona gospodina — tam doli pri oknu, z belo rožico v

laseh?" vprašal ga je Huda.
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„To je dacarjeva herka!"

Euda je zategnil ústna, a vendar je še jedenkrát pogledal tja, kjer

se mu je zdelo, da je tudi tam vzbudil pozornost.

Pevci so zopet nastopili in peli „Rožico".

S tem je bilo delo na odrú konano, in priela se je tombola. V
dvôrani so stále v malo trenutkih mize, prodajalci tablic so hiteli od

jednega do druzega, ter z raznimi dovtipi ponujali svoje blago.

„Pri Bolétu boš pa ti prodajal!" dejal je Lovšev Boštjan Koreu
ter stisnil mu celo kôpo tablic v roke. „Ti si že znan ž njima!"

Koreu je bilo to po volji. Bolé je mnogo kúpil ter velel heri

:

„Le izberi Milica!"

„Oh, jaz imam sreno roko!" hitel je Ruda ter vlekel Koreu
karte iz rok, in jih pokladal na mizo.

(Dalj e prihodnjifi.)

i2K

Umetniške starine na Qorenjskem.

(Dalje.)

4. Kranjska Gora ima znamenito cerkev še po veera ohranjeno

v prvotní obliki. Vsa cerkev je znotraj dolga 22 w, kor sára je 9.30 m
dolg in 5.60 m šírok, ladja dva raetra širja, cerkev torej ravno ni majhna.

V nártu prevláda dolžina širino nenavadno. V kôru se stikajo rebra na

svodu v dveh skenilnikih, izpeljana iz zidnih stebrov v nártu polu-

krožnih. Tri okna v kôru imajo še prvotno obliko, ohranila so delilni

stebriek in vrhovno rozeto iz kamna. Ta kame je sicer deloraa poško-

dovan, toda le po nezgodah starosti. Ladje svod ima izredno bogato sre-

berno mrežo. Razdeljen je v štiri polja, v sredi vsakega sta po dve sosredišni

šestdelni rozeti ; druga rebra, prehajajoa iz zidnih stebrov brez kapitelov,

konajo se v veji rozeti, v prvera in tretjera polji z gotsko lilijo, v

drugem z glavicami ali maskami. Na etrtem polji svoda so rebra do

istega posekaná. Mnogokratno beljenje je vzelo likom reber vso ostrost.

Na vsako strán ladje blizu kôra je prizidana kapela iz leta 1758. v zlogu

tega aša. Doranevno ravno takrat so se izpremenila okna ladje v lik niz-

kega polakroga, na vrhu prejšnih gotskih, da so postala jednaka onira v

kapelah. Tudi veliki loilni obok raed korom in ladjo je toliko posekan'

da ni ve gotsk, ne krogast, ampak popolnoma nepravilen. Pod etrtira poljem

ladje je kor za orglje podprt z dvema stebroma, tudi pozneje vzidan kor

ima zunaj tri stopnievane podpornike.

8
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Zvonik stoji na sprednji stráni cerkve, vhod ima jedino od te stráni,

okvir vrat je prvoten ; cerkvena vráta na severni stráni ladje so predelana.

Zvonik je pri tleh zuotraj prostoren 3.90 m na 2.65 m, nárt je torej

pravokotnik in ne kvadrát. Zid je nad zokljem debel poldrug meter,

zunaj sestavljen skozi in skozi iz kvádrov trdega kamna, ki je 1e deloma

malo trpel. Line so okroglo obokane z loilnim stebrom, ki nosi dva

manjša oboka. Veji obok lin ni sestavljen iz sosredišnih skladov, kakor

se navadno oboka, ampak iz horizontalnih. Pod linami loi prostor za zvo-

nove moen pasj nad tem pasom je na dveh oglih, ki se vidita iz ceste,

v ogelnib kamenih izsekana poprsna podoba. Nad linami se konuje zid

v mogonem trohilu. Streha, v zlogu prejšnjega stoletja bogato izpeljana,

nikakor ni v soglasji z zlogom te stavbe. Zaudi se lovek videti v tem

malem kraji ta resnoben stavbeni spomenik, ki se v svoji temni barvi im-

pozantno vzdiguje izmed vaških poslopij. Da je zvonik ranogo starejši,

kakor cerkev, pria vsa njegova romantska oblika, tudi je njegov višji

zokelj (ima jednega takoj nad tlemi), še nižji, kakor pri cerkvi. Kor je zopet

starejši, kot ladja, katera bi se sme staviti v drugo polovico 16. stoletja.

V zakristiji se hrani lepa stará kazula slinega dela, kakor omenjeni

rateški kazuli. Na hrbtiši je vezena mati Božja z Jezuškom v naroaji.

Podoba je práv lepo izmišljena v dúhu gotike. Kazula, dobro ohranjena ne bo

mnogo mlajša, kakor cerkev; bila je v starinski razstavi 1883. 1. vLjubljani.

5. Mojstrana, poddružnica fare na Dovjem. Cerkvica je znamenitá

2arad kôra v liku apside. Najlože si je predstaviti ta prostor, ako se

misii lovek pod etrtino poluoble z odprtino proti ladji cerkve. Širina

apside znáša 8 m, dolžina ali os 4.35 m. Odprtina proti ladji okroglo

obokana, zdaj 3.90 m široká, bila je po poroilu g. župnika prej manjša.

Pod obokom stoji zdaj oltár, torej v prietku in ne v dnu apside. Nera-

zumljivo je, zakaj so ladjo k apsidi prizidali tako, da je os ladje proti

oni apsid nekoliko v strán zavitá; isto tako je tudi zvonik za apsido k

ti v nártu poševno prizidan. Domnevno imamo v ti apsidi jako staro

stavbo, kapelo iz prietka krišanstva v naših krajih.

Omenjen bodi zvon ki je širok spodaj 65 cm in do krone visok 60 cm,

ki ima nad robom nápis s starogotsko majuskulo. „O rex gloriae veni cum
pace Alpha et Omega principium et finiš". Zvon je torej star okoli 500 let.

6

.

Pri cerkvi Koroške Bele se hrani krožnik od mesinga. Na
dnu sta upodobljena Adam in Eva, med njima kaa na drevesi v relievu.

Okoli podobe sta dva napisna traka, rke so starogotske. Podoba, kakor

Írke so po tolikratnem snaženji zglajene , da ni moci brati vsega napisa.

Krožnik je bil tudi v Ijubljanski razstavi 1. 1883. Ivan Franke.
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Književna porocila.

n.

Slovenska slovníca za srednje šole.

Spísal J. Šuman, c. k. profesor na akad. gimn. Dunajskem. V Celovci. Tiskala in

in založila tiskarna Družbe sv. Mohora 188 1. — VlU -f 208 str. v 8". —
Cena po 1 g]d.

Nová slovenská slovnica ne vzbuja zanimanja samo med šolniki, ampak

sploh med vsemi prijatelji našega jezika. Prvo vprašanje je vsakemu, kako

pot je pisatelj krenil, v em se razlikuje delo njegovo od prejšnjih slovnic

in ima U kakih prednosti pred temi.

Za srednje šole nismo dobili Slovenci že dávno nobene slovnice;

zadnja za ta namen prenarejena in popravljena je bila Janežieva v tretji

izdaji, katera je izšla pred ednoindvajsetimi leti. Rabila se je do zdaj po

naših šolah povsod, kjer se ui slovenšina v slovenskem jeziku, in se je

v njih že popolnoma udomaila. Ali napredujoéa jezikoslovna veda slo-

vanská, katere pridobitve in vspehi se v nji niso primerno porabljali, tu

pa tam nesrena razvrstitev gradiva, in kolikor toliko izpremenjeni uni

nárt drugih po naših srednjih šolah uvedenih jezikov, ki je gotovo vplival

tudi na predavanje slovensine : vse te okolnosti so vzbujale že davuo v

naših uiteljih željo, naj bi se sestavilo novo uilo za slovenšino.

To potrebo je obutil tudi prvi naš literami závod, „Matica Slo-

venska". Da bi mnogostranskim željam vstregla, izdala je 1882. \. Šu-

manovo „Slovensko slovnico po Miklošievi prime rjaln.
Ne morem trditi, da so bile s to slovnico Slovencem vroe želje izpoinjene

;

ako smení namre soditi po molanji naših listov (— kritike ni prišlo na

svetlo nobene — ), pozdeva se mi, da je ta slovnica naše Ijudi presenetila.

Priakovali so slovnice, ki bi jih imela pouevati, kako naj pišejo v tem

in onem sluaji, — dobili pa so knjigo, katera jim odpira pogled na

novejše stališe jezikoslovne vede slovanské. Da se pa to stališe more z

vspehom preuevati in spoznavati, zato je treba nekoliko jezikoslovne iz-

urjenosti, jezikoslovnega mišljenja, esar od naše inteligence ne moremo

in menda tudi ne smemo zahtevati. Tako je bila in je ta slovnica ome-

jena na ozki krog naših srednješolskih profesorjev, kateremu smemo tu

pa tam prišteti kakega za to vedo vnetega duhovnika, uitelja, dijaka. In

tudi med srednješolskimi profesorji obraajo se tisti, ki hoejo globokeje

prodreti v skrivnosti našega jezika, rajši do pravega, istega studenca, iz

katerega je tudi Šuman zajemal, do — Miklošia.

Ta slovnica torej ni „za domao rabo", iz istega uzroka pa tudi

za šolsko ne. Pisatelj sam, ko jo je spisaval, gotovo ni mislil na šole

:

8*
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ternu najboljši dokaz je na elu tega spisa naznanjena, pred kratkim iz-

dana „slovenská slovnica za srednje šole", o kateri smo se na-

menili dve, tri povedati.

Od Janežieve slovnice razlikuje se v tem, da je postavljena na isto

znanstveno stališe, in to je v resnici veliká prednos! Kakor svojo veo

slovnico, sezidal jo je pisatelj na podlagi primerjajoega jezikoznanstva

:

tukaj imamo fonologijo, deklinacijo, etimologijo in sintakso urejeno blizu

tako, kakor jo podajajo monumentálna dela Miklošieva v primevjajoi

slovnici in druge v to podroje spadajoe znanstvene knjige. Sicer je dan-

danes vprašanje, da li se smejo rezultati primerjajoega jezikoznanstva v

šolskih knjigah porabljati, še nerešeno, — vendar se je veina pedagógov

odloila za to, da se šola napredku v znanosti na to strán ne da zapirati,

kakor se ne zapira napredku prirodoznanskih ved. Vendar s tem še niso

Tekli ti uitelji, naj se prestopi znani Horacijev izrek : „Est modus in

rébus, sunt erti denique fines".

Gospod pisatelj naše slovnice gre v tem oziru vsakakor predale
;

kajti navaja asih stvarí, o katerih protagonisti med filologi še niso ni-

kakor edini in tudi ne upajo, da bodo tako kmalu prišli do resnice. Ako

se ti v svojih spisih tolažijo s tistim starim izrekom, da je znamenje

pravega slovniarja tudi neesa n e znati, potreba je to tem bolj šolskemu

slovniarju, kateri si najlaže v tem oziru pomaga s tem, da — raoli !

Pisatelj nam n. pr. pripoveduje pri osebnih konnicah (§. 41.), kaj práv za

práv pomenjajo; tako nam podaja Schleicherjevo hipotezo, da je konnica

za 1. množ. osebo stsl. mi , nsl. m o nastala iz podstave ma- s ter pomeni

»jaz (in) ti«; iz tega pomena se je razvil potem pomen také množine,

v kateri sodeluje 1. oseba; dalje pravi, da je ntb v 3. osebi znak v e i ne

i. t. d. AU ta stvar, katera se tukaj ui, še ni dognana. Boj o po-

menu osebil traja že dolgo, ali do trdnega rezultata se še ni prišlo, in

Bog vé, ali se bode uenjakom z vso njih bistroumnostjo odprl kedaj raz-

gled v to skrivnostno temo. „Jedenfalls ist es wenigstens bei den Dual-

und Pluralformen, besonders den medialen, nicht gelungen, die in den

einzelnen Sprachen vorliegenden Endungen mit den auf Grund jener Hy-

pothese (— da so namre osebi la pritakneni zaimki —) angenommenen

Grundformen lautlich irgendwie zu vermitteln, ohne alle sonst als sicher

anerkannten Lautgesetze zu vernachlässigen". Tako piše G. Meyer, Griech.

Grammatik 440. — Y §. 41. 1 meni pisatelj, da je nastal stsl. a v 1. osebi

jednine iz ô-m. Tega ne moremo verjeti
;

kajti potem bi ta a v stsl. moral

biti dolg, emur pa nasprotuje eška oblika berú, poljska b i o r §, Prim.

o tem Mikloši, Ueber die langen Vocale in den sláv. Sprachen (Denk-

schriften der k. Akad. d. Wiss. ph.-h. KÍ. XXIX. Bd.). Tukaj se ne smemo
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dati zapeljati sorodnim jezikom, kjer je v tem oziru morda še vea terna

nego pri nas. — Imperatív recénL (§. 42.) razlaga pisatelj iz reko-inL,
Mikloši pa iz reke-iim*; oboje je — in suspenso, ali poslednja raz-

laga ima pred prvo to prednost, da ji glasovni zakoni menj nasprotujejo,

nego Šumanovi. — V §. 7. 3 pod rto trdi pisatelj, da je stj postal iz

sa n, iz tega s'f>n; ali pravá oblika je k^aarii in iz te se ne da dobiti

to, kar pisatelj hoe. Tudi tukaj bi bilo bolje, da bi se pisatelj ne bil

podal na opolzlo polje primerjajoe slovnice, ker so te stvari še temne in

šola gotovo ž njimi ni ne pridobi. Isto bi se dalo rei o v a n, v h n i. t. d.

Takih in enakih hipotez bi torej v šolski knjigi práv radi pogrešali.

Pisatelj si je ustvaril posebno písmo, da bi mogel bolje zaznamo-

vati, katerim staroslovenskim glasovom odgovarjajo novoslovenski. Pola-

goma prehaja od svoje pisave v navadno, kar je gotovo práv. Nekaj mo-

ramo pa tudi tukaj omeniti. Vemo sicer, da ima g. pisatelj gledé po-

stanka nsl. , stsl. š t iz k t in t j svoje posebne názore (— kateri pa

se nam zde popolnoma napani in neverjetni: á t je báje nastal iz t
oziroma iz žt! — ) ali v stsl. stoji obakrat št, pri nas : ako torej

ednega zaznamenuje pisatelj s c, mora drugega tudi: torej peci, pec

stsl. pešti, peštb.

Gospod pisatelj je spisal svojo slovnico po nártu, katerega si je za

gimnazije napravil sam, oziraje se sosebno na obnovljene in prenarejene

dolobe za uenje nemškega jezika. To je práv za práv pri nas prvi po-

skus, kako razdeliti tvarino slovenské slovnice za gimnazije ; kajti to, kar

podaja „Oganisationsentwurf", je vendar nekam preubogo in premršavo

za danes. Razen malenkosti vjemarao se s pisateljevim nasvetom popol-

noma in obžalujemo, da ni enakega narta podal tudi za reálke. Sploh

se je uditi, da naši srednješolski uitelji slovenšine tega prašanja ne

zano enkrat prerešetavati ; kajti dokler nimamo pravega narta, je zastonj

spisavati une knjige za slovenšino; saj je vsaka taká knjiga v nevar-

nosti, da rez leto, rez nekaj mesecev postane makulatura in poroma k

branjevcu. Za organizacijo nemšine skrbe veinoma nemški profesorji in

nadzorniki ; torej je tudi naših slovenskih profesorjev in nadzornikov dolž-

nost, da se pobrigajo za slovenšino. Nemci jim gotovo ne bodo naredili

povoljnega narta. *)

*) Res skrajni as bi bil, da bi višje šolsko oblastvo natanko doloilo uni
nárt slovenskému jeziku po vseh naših srednjih šolah. Kako lehko bi se, recimo

v Ljubljani, kjer biva osem profesorjev, pri prof. Miklošii in prof. Kreku izpra-

šanih iz slovenšine, sklical uiteljski zbor, ki bi z g. c. kr. deželnim šolskim nad

zornikom sestavil ter náunému ministerstvu v odobrilo poslal navodilo, kako je

uiti slovenšino po naših srednjih šolah in kako je razdeliti uno tvarino po po-
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Razdelitev gradiva nam veinoma ugaja. Pri predlogih bi bilo želeti,

da bi bil pisatelj tam tudi nepravé predloge le naštel ter jih obravnaval

Se le pri svojih sklonih, kajti sicer se ta náuk razkosa bolj, nego je treba.

V etrti soli zahteva Šuman, da „ima uenec vsakako znati, kaj je ko-

renski, kaj izimenski, kaj izglagolski glagol, predno more soditi o dovr-

šenosti, e se ta opira na izvod glagolov". To je preve zahtevano od

mladega loveka ; také stvari še filológom belijo glave. Sploh se mi zdi

dognano, da se v osnovstvu (Stammbildungslehre) po srednjih šolah nikdar

ne doseže pravi vspeh, nekaj za to, ker je glasoslovje premalo utrjeno,

nekaj pa za to, ker je tak náuk za srednjo šolo sploh pretežak, — težji

od sintakse. Zavoljo tega tudi vidimo, da je n. pr. v latinskih, grških,

nemških slovnicah o njem le malo brati, Seveda je pri materinem jeziku

posebno dandanes, ko se kuje toliko novih in napanih besed, nekoliko

tega náuka treba. Pravo pot, po kateri je slovanskim šolskim slovniarjem

hoditi v tem oziru, mislim da je pokazal prof. Wíadyslaw Nehring, kateri

je v zadnji izdaji poljske slovnice od Popliskega (Grammatik der poln.

Sprache. 7. Aufl. Thorn 1881.) spísal náuk ob osnovah.

Vzgledi, katere nam pisatelj podaja, vzeti so po najve iz Mikloši-

eve slovnice, kjer so natisneni brez izpremembe v istih oblikah, kakor

jih je pisal pisatelj, od katerega so vzeti ; samo iz starega pravopisa prelo-

ženi so v gajico. Proti Miklošiu ravnal je naš pisatelj nedosledno, ker

je vzglede zdaj popravljal, zdaj ne. Kakega naela se je pri teh popravah

držal, ni lahko razvideti, kajti ne moremo ravno trditi, da je hotel s tem

uencem zakriti kako nenavadno ali nepravilno obliko, katere naj bi ne

posnemali ; marive se nam zde ti popravki ve ali menj samovoljni. Radi

bi mi bili, da bi jim bil pisatelj pustil prvotne oblike. Tu in tam se

najdejo nekateri, kateri naj bi se bili z ozirom na mladino in posebno na

naše janzeniste in tartuffe izpustili *). Gospod pisatelj bo s svojim taktom

sam prišel do tega, kje je pri nas Slovencih v tem oziru meja.

V Sumanovi slovnici pogrešamo oddelka o stavi in redu besed v

stávku. Res, da to ne spadá práv za práv v slovnico, ali ne menj res je,

da je ta náuk neobhodno potreben v šolski slovnici, ki ima biti uencem

sami(nih razredih. A zdaj iraajo naše šole ža však uCni predmet natanno pouilo,

samo slovenšina sena vsakem závodu pouuje drugae in vekrat jo še na

jednem ter istem závodu však nCitelj gledé une tvarine in unega smotra uí po

svoje. Dred.

*) Zavarujemo se proti oitanju, kakor bi hoteli pisatelju podtikati grdi

uamen, da hoe pohujševati mladino, kakor je z veliko podlostjo in hudobnostjo

storil ^Slovenec" XII. te. 286. list. Mi mislimo, da se ternu listu po godu da spi-

sati slovnica le tedaj, e se ohraní v nji samo raoški in srednji spol. pregrešni

ženskí spol pa popolnoma odpraví. Fís,
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tudi nekak návod k stilistiki. Dobro vemo, da je na to strán polje še

neobdelano
;
pa e prebiramo dandanes ražne spise naših, posebnih nekranj-

skih pisateljev, pritrditi nam je, da je v tej stvari treba združenja bolj,

nego morda v oblikah. Da bo tukaj dati kranjskim narejem marsikako

koncesijo, na to moramo biti vsi pripravljeni. Glavni materijal, ki se za

taká preiskovanja da porabiti, so národne pravljice, zapisane vestno po

izgovoru brez vsakih pridevkov in prenarejanj zapisovalevih. Ali ravno

takih pravljic, posebno s Kranjskega, iraamo ubogo malo. Vendar bi se

tudi takó dalo kaj povedati o našem besednem redu ; saj so o tem nekaj

pisale posebno prejšnje naše slovnice in v novejšem asu tudi Cigale po

„Novicah" in p. Skrabec na platnicah v „Cvetji z vrtov sv. Franiska".

Vrhu tega nam bode gotovo však uitelj pritrdil, da v šolski slov-

nici tudi ne sme manjkati poglavja o pravopisu, kateri se ima podati

vsaj v nekaterih potezah. Kajti navzlic precejšnjemu vplivu fonetinega

principa je naša ortografija veôinoma še vedno ostala v železnem oklepu

etimologije. Gotovo je tudi potrebno, da nájde uenec v svoji slovnici

kak migljaj, kako naj piše in sklanja tuje in izposojene besede. Takih

poglavij ne pogrešamo celo v slovnicah onih jezikov, katerih ortografija je

bolj fonetina, nego naša. Posebno smemo zahtevati o tem kako poglavje

od pisatelja naše slovnice, kateri se nam vidi mono udan etimološkemu

princípu v pravopisu; zatorej pa bi bili priakovali od njega, da nam

podá med drugim n. pr. kak náuk, kedaj pišimo u kedaj v, náuk, kateri

se seveda da doloiti le po natannem primerjanji drugih slovanskih je-

zikov. Ako bi písali fonetiški, odpala bi pa potreba takega náuka sama

ob sebi.

Gledé terminologije držal se je pisatelj naše slovnice veiuoraa Ja-

nežia ; vendar ima tudi precej novih in ne ravno srenih izrazov, ki ne

bodo vsakemu razumljivi, n. pr. pojemski samostalnik, prislovije, bivanski

stavki, podaljšatev . . . Daroval nam je celo vládne stávke (regierende

Sätze), kar bi dandanes na Kranjskem nekaterim ne utegnilo biti po volji

;

mi bi rekli: vladavni stavki. Fonologijo imenuje glasništvo; prej smo

ji pravili glasovje ali glasoslovje in bilo je bolje tako; kajti „glasnik"

je „Ausrufer, Herold", torej glasništvo „das Amt des Herolds" ali pa tudi

„Ausrufergilde". Drugi del slovnice imenuje pregibovanje, kar nam

tudi ni vše; kajti v tem delu se podaja náuk o pregibovanji in

ne pregibovanje samo : torej vrnimo se rajši k starému oblikovju ali obli-

koslovju. Tretji del slovnice imenuje slovotvorje, v veji slovnici ga

je imenoval besedotvorje. Napano je oboje, ker ta del slovnice ne

uí, kako se delajo besede (— ,,slovo" ni ve znano Slovencem, torej

moramo ta izraz zavrei—), ampak kako se delajo osnove ali debla iz



120 J. Šuman: Slovenska slovnica za srednje šole.

koreov in drugih debel. Náuk, kako se delajo besede, je Šumanovo ,,pre-

gibanje". Pri „debloslovju" ali „osnovstvu" (Stammbildungslehre) nam po-

samini skloni, posamine osebe niso ni mari, ampak le osnova in kako

je ta postala. Nemške slovnice rabijo sicer ,,Wortbildungslehre" za ,,Stamm-

bildungslehre", ali nekateri pisatelji so to napako že sprevideli in so prvi

izraz opustili. — Mi sploh dvojimo o veci koristi domáce terminologije

za narodno vzgojo, ako naj ta domáca stvoritev izpodriva grške in latinské

termíne, in mislimo, da stoji napredku le na poti. Saj imamo dandenašnji

veliko preve dela, da bi se lahkomišljeno obdajali s takim kineškim

židom, Nemške izraze smemo sloveniti, francoski in laški pa se dado ob-

noviti v latinski obliki. Sploh znanost dandanes tako napreduje, da ga

ni živega jezika na svetu, ki bi ji mogel podajati dovolj izrazov za vse

nove stvarí in iznajdbe. Naprednejši narodi zavoljo tega tudi redkokedaj

izumevajo termine iz svojih jezikov (n. pr. Angleži in Francozi) : navadno

nazivajo novo stvar, novo iznajdbo, novo teorijo z novo izumljenim imenom

iz grškega ali latinskega jezika, katera sta navzlic vsem sovražnim ugo-

vorom tudi še dandanes ravno zavoljo te internacijonalne terminologije za

kultúrni napredek loveštva najvažnejša vseh jezikov. Sicer je priprosto

Ijudstvo samo teh názorov, in ako ga hoemo pridobiti za se, ne naspro-

tujmo mu tam, kjer bolje od nas vidi korist svojo. — V pisavi tuje ter-

minologije pa smo seveda nasprotnega mnenja od tistih, ki pišejo analysa,

gymnasija, kakor g. Šuman (poleg : konjugacija, instrukcija, imperfekt).

Mislimo, da je te besede pisati po domaem izgovoru, ako smo jim že nadeli

doma (ali vsaj udomaen) sufiks : torej pišimo analíza, gimnázija, naj so

tudi Grki pisali in govorili áváXuci;, yu^vácriov (to je: análúsis, giimnásion

z som
J
ne ZJem).

(Dalje prihodnji.)

M
Slovenskí glasnik.

Nove knjige slovenské. Gospod Lavoslav Kordeš, ravnatelj Leonove

tiskarne v Maviboru zael je izilavati „Ljudsko knji žnice", katere prideta však

mešec na svetlo dva po štiri tiskane pole obsezajoa snopiSa.

„Ljudska knjižnica", praví izdavatelj, namenjena je preprostemu národu, po-

sebno odrasli mladini. kateri je živo potrebne, da se ui gladke pravilne slovenšine

in zbog tega hoe „Ljudska knjižnica'' gledati zlastí na to, da bode jezik v nji pre-

prost, gladek, v vsakem obziru pravilen. A uredovana bode tako, da bode kolikor

možno, ugajala tudi našerau razumništvu. ^Ljudska knjižnica* bo imela primerno jako

nízko ceno: za ett leta 48 nov , za pol leta 90 nov., za vse leto 1 gld. 70 nov. s

poštnino vred. Pojedini snopii so bodo dobivali s poštnino vred po 8 n,, a brez;

poštnine po 6 n. V Ljubljani jo prodaje J. Giontini.
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Došlej sta izšla dva snopia. Prví nara podaje povest iz domaega življetija

„Mladi Ladis", katero je po K. Landsteinerjevi „der Grossbauer" prosto po-

slovenil g. J. S. Gombárov. Povest je práv dobro pisana in bere se jako pri-

jetno. Pisatelj nam slika bogatega kmetskega sinú, ki se v mestu prevzame, da

po oetovi smrti zane gosposki živeti. politikovati, umno kmetovati, a katerega na-

posled uniijo radodarnost, estiželjnost, denarne spekulacije in gosposke ženské.

— Drugi zvezek nam prináša „Zlato vas", katero je po H Zschokkejevi „Das

Goldmacherdorf" poslovenil in v posebni prilogi v „Novicah" priobil F. Mala-
vaši že 1. 1847.

„Ljubljanski Zvon" ni prijatelj „destilirane slovenšine," kakor g. páter Sta-

nislav Škrabec práv dobro imenuje presilni purizem, ter nikomur ne vsiljuje novih

oblik, o katerih še ni dognano, so li pravilne ali ne, niti nikogar ne graja. ako dô-

sledne piše z dobrimi razlogi podprte besede in oblike, das! razline od onih v „Ljublj.

Zvonu". Grajati pa mora stvari, ki so ocitne napake. Zategadelj nam g. izdava-

telj opi'ôsti dve, tri blagohotne opazke, zlasti ker obeta „Ljudska knjižnica, da ji bode

jezik ,,gladek, v vsakem ozira pravilen." G. J. S. Gorabarov piše v obíe jako pre-

prosto ter prijetno pripoveduje v kratkih stavkih. Napano pa je, da glagol stavi

prerad na konec stávka, zlasti v podrednih ali odvisnih stavkih, n. pr. (str. 26): „tako

so skušeni, nad stránkami stojei, navdušeni za napredek, zahteve in potrebe sedanjega

aša dobro poznajoí fajmošter govorili" . . . kjer je med pomožnl glagol sjo in med
njegov deležnik ugozdenih petnajst besed; — (str. 27): ,ko je Tineta zagle-

dal a
,
je kar zaudena zaklicala", nam. ko je ugledala Tineta, zaklicala je kar

zaudena, ali: ko ugleda Tineta, zaklie vsa zaudena; — (str. 31): „on pošteno

dekle zapusti, svojo mater žalosti in nas, ki smo ž njim odrastli, za n i uj e

in zametuje", nam. on zapuša pošteno dekle, žalosti mater svojo in zaniuje in

zaraetuje nas, ki smo odrastli ž njim; — (str. 60): ,med tem pa je vedno ez mizo

pogledoval, kjer je Lizika, mlinarjeva herka, sedela, ki ga je zamaknjena poslu-

šala", nam. med tem pa je vedno pogledoval ez mizo, kjer je sedela Lizika, mlinarjeva

herka, ki ga je zamaknena .... Med ocitne napake štojemo tudi : gnjetili nam.

gnetli ; zatoraj nam. zatorej ; v cele m obnaSanju, po celi obini, cela množica, iz

celega srca, celo življenje i. t. d. nam. v vsem vedenji, po vsi obini, vsa mno-

žica, iz vsega srca, vsc življenje; snidel, sni dl a nam. sešel, sešla. Tudi nekaterih

nepotrebnih tujk bi se bilo lehko ogniti : cufala, štiman, švindel i dr. Drugae pa

je knjižica lepa, podjetje blago in obekoristno in zategadelj vredno našega najtop-

lejšega priporoila.

Jurijev Koledar za navadno leto 1885. Uredil „Jurij s pušo". Natisnila

tiskarna C. Amatija v Trstu 1885, 8, 109 str. Knjiga obseza navadne koledarske

stvari in 86 stranij šaljivih pesmij in kolikor toliko dovtipnih in satiriônih spisov

— vse s podobami.

Karol Rudež f. Dné 21. januvarija ob 7. uri zveCer je na svoji grašini

,,Gracarjev Turen" blizn Sv. Jarneja na Dolenjskem v 52. letu svojega življenja ne-

nadoma umri gospod Karol Rudež, vitez Franc Jožefovega reda, deželni poslanec,

grašak v Gracarjevem Turnu in v Ribnici, mož plemnitega srca, staroslovanskega

poštenja, izredne gostoljubnosti, požrtvovalne darežljivosti in zlatoistega domoljubja.

Pokojní Rudež na vsem božjem svetu ni imel nobenega sovražnika, a Ijubilo in is-

lalo ga je toliko Ijudij, kolikor ga je poznalo. Da-si pokojni ni bil niti pisatelj,

niti umetnik, niti politini govornik, vendar se bode njegovo irae s estjo imeno-

valo v zgodovini slovenskega napredka, kajti velikodušno je podpiral vsako domo-
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Ijnbno podjetje, bodi si literamo, bodi si gospodarpko. Tudi „Ljubljanski Zvon"

ga mora šteti med svoje dobrotnike, kajti najve njegovemu pvijateljskemu posre-

dovanju se je zabvaljevati, da se je v našera listu oglasil g. prof. J. Trdi na. ki je —
ne poival, ampak molal že toliko let! Rudežev gvad je bil praví slovenski dom,

kjei" si od Bleiweisovih ,,Novic" do ruské „Njive" našel raznovrstnih asopisov slo-

vanskih in vse znamenitejše knjige slovanskih literatúr; kajti pokojní ni bil samo

dober gospodar, Ijnbezniv soprog, skrben o5e, ampak ves as svojega življenja iskren

domorodec, navdušen Slovan.

Rndeževa rodovina ima svoje korenike na kraški zemlji. Anton Rudež, ded

pokojnému, bil je 8. aprila 1757. porojen v Kobilji Glavi na goríškem Krasu in prišel

je mlad mož 1. 1789. za grašinskega uradnika v Ribnico h grofu Kobenclju, od ka-

terega je kúpil 1. 1809. ribniško grašino ter si pozneje pridobil še ve drugih grádov

po Kranjskem, med njimi tudí Gracarjev Turen. Že pri Antonu Rudeži je bil Va-

lentín Vodnik, 1. 1793. kaplán v Ribníci, vsakdanj gost in tudí pozneje, pre-

selívší se v Bobinj, ostal je ž njim v pismení zvezi. Antonu Radežu je bil 1. 1793.

dné 30. avgusta porojen sin Jozef, katerega pošije oe po dovršenih latinskih

šolab 1. 1809. na Dunaj. Tu mu je bil mentor Jarnej Kopitar, ki je v mladem

rojaku vzbudil veselie in Ijubezen do slovanstva. Skupaj sta stanovala pri Ljubljan-

Canu, dvorskem mediku dru. Koglu, skupaj se uila. In kako resno in vestno je Ko-

pitar vzgajal mladega Rndeža, vidí se iz trinajst Kopitarjevib došlej ne Š3 natisnenih

pisem, katera je pisatelj teh vrstic 1. 1875 našel v Ribnici. Leta 1810. sta poto-

vala Kopitar in njegov uenec ob Antona Rudeža troških z Dunaja ez Prago in Draž-

dane v Vajmar h Goetheju in ez Norimberk, Monakovo, Inomost nazaj v Ribnico.

Tudí poznejša leta, ko je Jozef Rudež po svojega oeta smrti (1. 1829.1 prevzel rib-

niško grašino, dopisovala sta si s Kopitarjem, kateremu je pošiljal redke besede iz

ribniške doline za njegove jezikoslovne spise, iz katerih so pozneje prešle v Miklo-

šieve knjige, kjer so zaznamenovane s krático r i b. = Ribnica. Jozef Rudež je ob-

javil tudi dva izvrstna daljSa spisa; prví se imenuje „Kurze Beschreibung der

Landwirthschaft im Herrschaftsbezirke Reifnitz" in natisnen je v naznanílih c. kr.

poljedelske družbe kranjske 1. 1822.; drugi nam korenito opisuje Koevje
in njpgoveprebivalce in natisnen je (1. 1829.) v nekem severonemškem

znanstvenem listu. Dunajskí prof. J. K. Schrôer praví v svoji knjižici : „Eín

Ausflug nach Gottschee", da so Rudeža prepisovali vsí nemškí potopisci in uenjaki,

kí so zadnjih petdeset let pisali kaj o Koevarjih, ne da bi bili omenilí, od kod

so zajemali. Bral sem v knjižnici ribniške grašíne tudi písmo, v katerem Kopitar

prosí Rudeža, naj mu po svojih isterskíh prijateljih preskrbi oenaš in vero, kako r

ja molijo rumunskí ii. Že Jozef Rudež je bil velik prijatelj slovanské knjige in v

nekdaj velikí, in še zdaj zanimivi grašinski knjižnici ribniški še dan danes poleg Do-

brovskega „Slavina" in Kopitarjevega ,Glagolita Clozianus" vidíš ^Kranjsko ebelico",

Gajevo „Ilirsko Danico" in Vrazovo „Kolo". In ternu Kopitarjevemu gojencu Jozefu

Rudežu, ki je bil svojim književno delujoim prijateljeni, n pr. dru. Jakobu Županu,

radodaren mecén, porodil se je dné 2. julija 1833. 1. sin, naS Karol Rudež. Veselo-

Éuraotno življenje je takrat vládalo v velikí, gostoljubni grašini Rudeževí ! Znani hr-

vaški vlastelin Paravic iz ubra je tja hodil v gostí ter vekrit pripeljal s seboj godce

svoje. A oglašali so se ondukaj tudi resni možjé. Poljak Korýtko, ki se pod

policijskim jiadzostvom živec, ni smel oddaljíti iz Ijubljanskega obmestja, dobil je

na Rudeževo priporoilo in poroštvo dovoljenje, iti v Ribnic/O, kjer je od Rudeževih

dekcl, hlapcev in lovcev slišal in zapísal najlepše pesmí v zbirki svoji. Že prej
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je Jozef Rudež národne pesmi zapisaval za prijatelja A. Smole ta in Preši ma in

najbrž so tudi najlepše balade, katere nam je Vodnik ostavil v svojem rokopisu, na-

rodno blago iz ribniške doline. islan gost je bil v Ribnici tudi Stanko Vraz, kije

dvakrát obiskal prijatelja svojega ter se udil lepi slovenšini, katero je Radežev

sin Dragan (Karol) govoril z mlajšim bratom svojim. Najljubše berilo Jozefu Rudežu

so bile zadnja leta Vukove srbské národne pesmi in pokojni Karol Radež mi jo sam

vekrat pravil, kako ga je oe še deka asih klical k postelji ter mu pripovedoval

ali iz knjige bral junaške pesmi srbské. In v teh tradicijah je vjrastel defiek Karol

Rudež in ti spomini na Korýtka, na Stanka Vraza, na junaške pesmi o kraljevii

Marku polnili so mu dušo tudi pozneje gimnazijalcu in po teh tradicijah živel je

tudi tedaj, ko je postal sam svoj gospodar v Gracarjevem Turnn.

Po gimnazijalnih studijah je namre pokojni zvršil poljedelsko akademijo

v Ogerskem Starem Grádu, potem pa 1. 1865. prevzel hospodárstvo na svojem grádu

Gracarjev Turen. Tu je živel svoji rodbini in svoji domovini — non d'u. sed totus!

A njego'vemu ukaželjnemu dúhu ni zadostovala samo tiskana knjiga, tudi s poto-

vanjem si je hotel rHzširiti svoj dušni obzor. Potoval je mnogo po južnih slovanskih

deželah, bil je v Belem Grádu in Bukureštu, videl je Kolonj in Berolin, obiskal

Italijo, Sel je v Lyon, Pariz in celo v daljni London. Bil je sreen lovek in sreni

80 bili vsi, ki so živeli ž njim ; a zdaj je neusmiljena smrt uniila lepo zakonsko sreo,

nedoletnim otrokom vzela Ijubljenega oeta, prijateljem dragega tovariša, národu slo-

venskému pa ugrabila najzvestejšega, najplemenitejSega sinú, katereínu bodi ôasten

spomin

!

Pogled na cerkveno književnost Slovensko leta 1884. (Dalje.) 3. Zgo-

dovina fara Ijubljanske škofije. Izdaje A. Koblar. Prvi zvezek: Zgodovina

sorske in preške fare. (Ponatis iz ,Laib. Diôcesaiiblatt-a.) V Ljubljani. Založnik

Anton Koblar 1884. 8", str. VIII + 131. Cena 36 kr. — O tem podjetji so se

pohvalno izrazili skoro vsi asniki slovenskí, dobro omenjajo, kako vážne so jed-

nake kronike za našo še tako temno zgodovino. Stvarne in ugodne kritike so pri-

nesli „Zvon" (str. 307 ), „Kreš" (str. 218.), in „Ljubljauski list", zeló láskavo pri-

poroilo pa „Slovenec" dne 13. marcija 1884. 1., o katerem je le želeti, da bi ga

rodoljubna duhovšina poslušala ter v njegovem zmislu delovala v veje poslav-

Ijenje lepe vladikovine svoje. Z opisovanjem posamnih far bi najprej prišli do za-

nesljivega imenika krajev, vasij, trgov, holmcev, gorá itd.; s tem bi se ob jed-

nem vsaj deloma dosegel namen, ki si ga je že pred leti naša ,,Matica" zastavila,

in še ni znano, v koliko ji je dozdaj vspeha dosegel. Še bolj bi razvideli, kako

so brez potrebe germanizovali, páili in kvárili naša lepa imena, ki se Se zdaj tu

in tam v uradnih izkazih napano rabijo. Pomislimo le na ražne mape, zeraljevide,

zemljiške knjige, kako spakudrana, celo neistinita imena hranijo, morda celo zdaj po

novi uredbi ! Slovnino pravilna imena najlože uvedó duhovniki v raznih matiinih

knjigah, ker so jim razmere znane in neposredno ujejo národov izgovor t«r opa-

zujejo izpremembo samoglasnikov.

V vseh teh obzirih dokaj zanimive tvarine se nahaja v g. Koblarjevi knjižici,

ki je sestavljena res z oividno marljivostjo. Jezik je v obc piav gladek ; samo

prepogostna raba zaimkov nam ne dopadá, sosebuo v oddelkn, ki opisuje duhovne

pastirje, se skoro y vsakem stávku nahaja: on se je rodil, on je slnžil, kapelanoval

je on, je šel on v pokoj itd. Nekaj tiskovnih pomot si itatelj laliko sam popravi

že iz konteksta. Papir, linost tiská, zunanja oblika — hvale vredno.

4. Zgodbe svetega pisma starega in novega zákona. Za katoliške

\)udäk« áole. S 60 podobšinami in 1 aemljevidom. Po nemko spísal dr. J. Schosier,
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poslovenil Anton Lesav, duhoven Ijubljanske škofije. (Tiskane brez premene, kakor

1. 1881). C. kr. zaloga šolskih knjig. Veljajo v platnenem hrbtu zvezane 50 kr.

a. v. Na Dunaji v c. kr. zalogi šolskih bukev 1^84. 203 st. v 8". —

O ti knjigi, (e tudi o prejšnjem natisu) je práv zasluženo, resnino, pa gia-

jalno kritiko izrekel znani g. Skalovi v „Danici" v 4, listu 1. 1. Res je, kakor

pravi, brez premene natisnena in celo pridržala je iste tiskovne pogreške. Podobe

so se od prejšnjih 120 linejših in katoliškemu dubu primemejših skrile na 50

„podobšin", ki so pa mimo prvih tudi slabej š e. Nekatere celo nasprotujejo biblij-

skim besedám in hoejo dogodbe nekako modernizovati. Kaj n. pr. pomenja oni

„ogenj" (je U angel-kernbim ?), ki podi Adama in Evo iz raja? Pa ne, da bi se

bil zopet oni komét prikázal, ki je bil pred par leti prevzel mesto kerubovega

mea? Mislimo, da otrokom ni treba dati prilike, da bi kaj zvedeli o takih

kontroverzah, tem menj ker katoliani vemo, pri em smo in raoramo biti. Ali pa

pod križem Marija ni „kleala", nego ,,žalostná je Mati stala". Jezus nima onega

nebeškega šija okrog glave, kakor se navadno slika.

Tudi jezik ni ist in ne odgovarja sedanjemu razvoju. — Pri ti priliki naj

omcnimo, da je jednaka knjiga (^Zgodbe") za nižje razrede srednjih šol tudi zeló

slabá in zastarela, in da je zadnji as, naj se kateri verouiteljev spravi na delo

— pa ne samo na prestavo kacega Schusterja, nego naj sestavi kaj samostojnega

po unera rteži; saj je zdaj vendar pomokov dovolj. Drugi predmeti imajo vei-

noma že izvirne slovenské une knjige, in prvi, najvažnejši predmet pa gloje na

ogrodih zastarele prestave. udno je, da se višje oblasti, ki imajo menda vpliv

na izdavanje šolskih knjig, ne pobrinejo za dostojnejše in popolnejše natise. In

katera cerkvena oblast odobruje specijelno v šolski zalogi dunajskí na svetlo dane

knjige? na knjigah to ni razvidno. (Pozneje sem zvedel, da se v nižjih razredih

srednjih šol rabijo iste „zgodbe", kot v Ijudski soli, le nekoliko razlage se še pri-

deva. Nekje torej je pomanjkljivost! Opaz. pis.)

5. Š márnice ali majnikovi ogovcri. Spisal Šimon Gaberc, Framski župnik.

Z dovoljenjem vis. ast. knezoškofijstva lavantinskega. V Ljabljani 1884. Založba

„Katol, bukvarne". — Tisk „Katol. tiskarne". 8". str. VIII -f ÍJ12. Cena 90 k. in

višje po razlinosti veža. — Posebno priljubljena cerkvena slovesnost po Sloven-

skem SQ šmarnice; znano je, da k njim zahajajo i oni verniki, ki sicer niso pre-

pogosto videti v cerkvi. Zato je duhovnim pastirjem gledati na to, da šmarnice

kolikor mogoe mikavne storé. In v tem obziru ima naše cerkveno slovstvo že

dokaj bogat základ in se sme imenovati celo izvirno. Ako se prejšnjim letnikom

po pravici oitajo tu in tam presiljave, pretiranosti in kurijozni vzgledi,*) z zado-

voljnostjo opazujemo, da je ta teaj šmarnic prost te hibe. Tvarina je dobro izbrana

in razvršena ter se veinoma opira na kako ednost dotinega svetnika, egar god

se tisti dan obhaja. A svetniki so razvršeni po labodski pratiki, kar se po drugih

vladikovinah vselej ne ujema. Vodilna ideja, ki jo je pisatelj imel pred omi, izve-

déna je v obce dobro, eravno se logina nit tu i tam pogreša. Ti ogovori so res

zdelani po homiletinih pravilih in se bodo tudi sicer lahko pridoma rabili. Zlog

je vrst, jezik razodeva takoj štajerskega pisca. Ne ugaja nam, da teksti niso

navedení po potrjeni slovenskí prestaví, nego so prosto slovenjeni. N. pr. rek str. 31 :

*) N»j pri ti priliki upoštljivo vrameino v pomnjo spisek „Xekoliko o udežili" v „Cvetji zv. 7, st.áll d.

tor omenimo, da ge je dotini stavek pridejal vsled kritike, uliiane od ve dubovnikov. is.
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„Ogenj sem prišel metat na zemljo, in kaj hoem, razun da se užge?" Luk. 12. 49.

Wolfovo Sv. pismo Y. 225 pa ima: „Ogenj sem prišel na zemljo prinest, in kaj

hoem, kakor da se vname?" Ne tajimo, da je tu in tam prestavljalec bolje pogodil

pomen iz „vulgate", kot pa Wolfovo Sv. pismo, a bolje bo menda, ako se v ti-

skanih zdelkih držimo jednega prevoda.

(Konec prihodnji.)

Kiyiževno naznanilo. V kratkem izide „Lira in Cvetje", zbirka lirinnih

pesnij, balád in dramatino delce v verzih „Ljudmela in Privina", ali pokristi-

janjenje koroških Slovencev. Delce je spisal gosp. Fr. Z a kraj šek, uitelj v Go-.

rici ; založita in izdasta je Ivan Dolinar in Avgust Bromic v Trstu. Cena knjižici

je 55 kr. z vraunjeno poštnino. Naronina naj se blagovoli posiati g. pisatelju v

Qorico, Via Cocaria 22, ali pa na uredništvo ,Jurija", Fameto 323. Trst.

Gramatické základy jazyka slovinského. Sepsal Fr. Vymazal, v Brne

1885, 8", 126 str. Cena 70 kr. To je slovenská slovnica, namenjena eskému
národu! Knjiga je posveena preestitemu gospodu dru. Gregorju K reku, pro-

fosorju na graškem vseuiliši, ki je pregledal in popravil úvod. V úvodu g. pisa-

telj podaje ehom krátke rtice iz književnosti slovenské; potem v 20. §§. tolmai

ter z obilo vzgledi pojasnuje vso slovniško tvarino novoslovensko. Vzgledi so za-

jeti iz „Kresa", „Ljubljanskega Zvona'*, Novega zákona, Miklošievega berila in iz

Sketove slovnice. Slovnici je pridejano berilo, v katerem itamo spet sestavke iz

„Kresa", („Mirko Vogrin"), „Ljubljanskega Zvona" (Trdinovo „Vinsko modrost")

Jenkov „Naprej", Kopitarjev, Preširnov, Slomškov in Krekov životopis, ve krajših

lánkov in zlasti mnogo pesraij Preširnovih, med njimi tudi „Krst pri Savici.".

Knjiga ima lep namen, seznaniti ehe z našim jezikom, s katerem mislijo „že je

nejtéžším náreím slovanským". Bog daj, da bi ga dosegla

!

Književnost hrvaška. — Kakor pri nas, tako se tudi pri Hrvatih perijo-

dini listi ali asopisi množé bolj, nego treba. Akopram se ne da tajiti, da peri-

jodina literatúra jako budi narodno zavest, vendar je tudi res, da ona pri malih

narodih zavira pravi književni razvoj, ako se preve pomnoži, kajti delavne moci

se preve drobé ; ni ga, ki bi spisoval dobrih knjig ; obinstvo ita skoraj samé

asopise, iz katerih se le površno izobrazuje, in ta površnost se potem práv rada

poprime tudi znaaja itateljevega. A da jezik v asopisih, zlasti v dnevnikih, ne

more vsegdar biti tako oglajen, kakor v knjigah, o tem se pazljivi itatelj lahko

však dan sam prepria. Hrvati imajo že tri šolske asopise, a mešca avgusta jim

je profesor G. Fleišer v Belovaru jel izdavati ctrtega. Ta „Tuma" za uitelje

srednjih in Ijudskih šol izhaja 1. in Í6. vsacega meseca in stojí napol leta 2 gld.

Hrvaški listi so kar odlono rekli, da tega lista ni bilo treba, e tudi gospod

urednik trdi, da takšnega lista Hrvati došlé še niso imeli, kajti dosleden svojemu

imenu bode „Tuma" uiteljem samo tolmail. — V Zadru jel je z geslom „Bogu

i Hrvatskoj" izhajati zabavno-pouni list „Hrvatska" po dvakrát na mešec. Stojí

na leto 4 gld., a ureduje ga J. Prodan. — „Národ" v Spletú je zael donašati prilogo

„Split" namenjeno preprostemu hrvaSkemu Ijudstvu v Spletú. — „Šumarski
list" v Zagrebu od novega leta namesto po šestkrat na leto izhaja však mešec.

Izmed plodov, ki jih je obrodila „lepa knjiga", nam je na prvem mestu omeniti

„Nove pjesme" od dra. Stef. Ilijaševia. Ilijaševiceve pesme so s e zmeraj odli-

kovale po dovršeni svoji obliki, a ne da bi s tem hoteli kratiti vrednost vsebini.

Niti ,.nove pjesme" ne zaostajajo mnogo za starejSimi svojimi sestrami, akopram
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jih je pisalo pero sedemdesetletnega starka. Na 217 stranéh vrsté se ode, himne
in didaktino-opisovalne pesme. — Mlad Dalmatínec Kazimír Ostoié je izdal v Za-
grebu prvé svoje pesme „Poletarke", v katerih je pokazal lepe darove ter dostí
izvirnih míslij. Cena 1 gld. — Varjaié je izdal „Proljetno cvíeée", pesme za
mladmo. Cena 50 nov. — M. Cvietoijuba je izdala v Senji „Cvie de í Ij ubav"
šopek ízbranih lirinih pesmij s tolmaenjem pesníškega pomena raznih cvetlic. —
Róbert Hauk je izdal v Vukovaru svojo pripovedko „Z a ru n i ca". — V Zagrebu
je prišlo na svetlo tretje izdanje „Rob in zo na" in tretje ízdanje obljubljenih
pesmij „Ružíc^". — Znani bosenskí pisatelj Fra Grgá Martí je zložil pesem o
svojem „Putovanju iz Kreševa u Dubrovník leta 1882", v katerem je
mnogo rodoljubnoga navdušenja in historinih spominov. V Zagrebu cena 40 nov.— Franjo Gjurgjina v Varaždinu je pohrvatil pobožno dramo „Sveta Jelea
na Kalvariji- od Metastazija. — V. Šalmovió v Zadra je prestavil „Enok
Ardena" od Tennysona. — Dva bosenská duhovníka sta pohrvatila mino pri-
povedko „Rodriguez O. Alfonso". — Kaj zanimiva in pouná je knjižíca
„Splít i rímski spomenící Dalmacije", kí jo je spisal arhitekt Hauser,
a pohrvatil Buli v Spletú, kajti kakor je znano uva Dalmacija ve rimskih starín,
nego katera kolí druga dežela našega cesarstva, a vse hvale vredno je, da se te
prevredne starine zdaj znanstveno preiskujejo, a nekatere tudí popravljajo, kakor
n. pr. stolná cerkev v Splitu. — Da bi vzbudil ponos v mladih svojih rojakíh, na-
písal je Bošnjak oe Anton Kneževid „krátko povest bosenskíh kraljev"
ki je ne dávno prišla na svetlo v Dubrovníku. Cena 40 novíh. Tí lepí knjižíci oi-
tajo le to, da je pisatelj opísal samo slávne kralje. — Ravno tako je Janko Tomid
hrvaški mladini nameníl „Pripoviedke iz obde poviesti", katerim je „Hrv.
Matíca" dosodila nagrado iz Draškovideve ustanove. Ker ima ta knjiga samo pripo-
vedke iz starega veka, bilo bi želeti, da bi pisatelj práv kmalu izdal tudi 11. in
in III. knjigo.

Akademija znaností v Zagrebu je izdala zopet dva zvezka svojega glasíla
„Rada". V LXIX. knjigi sta dva prirodoslovna ianka: „Flóra okolie e b a-

karske" od Drag. Hirca; in „prvo izvješde potresnoga odbora za god.
1883" od dra. Hišpatida. V pojasnilo poslednjega ianka naj povemo, da se je v
Zagrebu osnoval poseben osrednji odbor za opazovanje potresov po vseh hrvaških
krajih, po katerjh je imenovano potrebno število opazovalcev. LXXI. knjiga „Rada"
ima ilološko-historino vsebino. Najprej priobuje akademik dr. Matkovid „pu-
tovanje A. Vranida u Carigrad 1553" kot nadaljevanje potopisov po bal-
kanskem polotoku v šestnajstem stoletji. Potem itamo „nov pri log za ísto-
rijce akcentuacije hrvatske ili srbské od dra. Maretida; „Gradju za po-
znavanje eroikomine dubrovake pjesme" od L. Zoreta; in na zadnje
„prínos k naglasu u (no voj) slovenštini" od M. Valjavca.

Za fiuvanje loveškega zdravja je v Zagrebu prišla na svetlo knjiga „Vra"
od dra. Šojtoríja (cena 1 for. 20 nov.), v Dubrovniku pa francoska knjižica „Hí-
gijena i odgajanje diece u prvo doba života" u hrvaškem prevodu (cena 20.
nov.). — Pravoslovnih spisov je etvero ngledalo svet, namre novo izdanje „kuô-
noga pravoslovca" od rajnkega A. Uhernika; „Steajni rad" od dra.
Hinkovída, „o právnom postupanju sa tudjínci" px-vaSkí prevod od dra.
Vlád. Pappafave, in „Mjenbeni zákon" od dra. F. Vrbanida. — Družtvo sv.
Jeronima je podalo svojím údom za leto 1884. etvero knjig: Koledar „Danica"
s pouním in zabavnim berilom, „Domada perad ilí živad" od A. Hajdinjaka,
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„Voéarstvo" za puk od Frana Kuvalta in „Supruga pravá kršanka" od

J. Panliéa. Údov šteje to društvo 6242, a temeljne glavníce ima 84.389 for.

„Danice" se tiská 25.000 iztisov, kí se v dveh ali treh mesecih vsi razpeajo. —
Nove šolske knjige so te-le prišle na svetlo : „Historija rimske književnosti"

od dra. Maixnera, „Poela geometrije" II. dio od Nenina, „Tielovježba u

pukoj školi" od Hochmana, „Náuk o umnom gospodar enj u" II. dio, za

školskú porabu od Vichodila, „Obredo slovi ca" od Rickera, „hrvatska í-
tanka za II. i III. razred srednjih ufiilišta, „hrvatska ítanka" za V. razr.

više dekliške šole od Vitanoviéa, „Slike iz obce poviestí" za dekl. šole od

Hoióa, „latinské vježbe' za II. raz. od Divkovia, „Povíest franceske

književnosti" od Oreškovia, „Njemaka vježbenica" IÍI. dio od Lipeža,

„Ciceronov govor za Archiju" od Smita. — Tem dodajemo še knjige:

„Kako se goji duhan' od Biankinija in „Rukovodnik o gospodar-

stvu" od Novaka, ki ste obe tiskani v Zadru. — K starim koledarjem pridružila

sta se letos dva nová „uiteljski kole dar" za školskú godinu 1884/5 od Ti-

aka in „gospodarski kole d a r" za god. 1886 od Russija. — A kdor bi hotel

na tanko zvedeti za vse knjigej, kí so zadnja leta prišla na svetlo, tému priporo-

amo „popis hrvatskíh knjíga í muz ikalija", ki ga je izdala akademíjska

knjigarna v Zagrebu.

Novi grobovi. — Po hndih boleinah je dovšil konec lanskega leta svoje

življenje jako nadarjen pisatelj ruskí, Boleslav Mdhailoví Markeví. Razven

premnogih drobnejših lánkov, razprav in novel, katere so raztresene po najraz-

linejšíh „tolstih" zbornikih in ilustrovanih novinah, spísal je znamenito povest

„Oetvertb veka nazadb", v kateri je slikano rusko življenje pred štiridesetemí

letí. Za nadaljevanje tega pripovednega dela smemo zmatrati romána „Perelom"
in jBezdna"; tu vidimo zares originalnega pisatelja in izbornega opazovalca na-

rodnega življenja ruskega zadnjih tridesetih let. — Poljakom je pokosila smrt sredi

januvarija meseca jednega njih najstarejših pisateljev, ki je bil svoje dní veren

drug in prijatelj Mickiewicza, in do zadnjega jediní še žívi prívrženec klasino-

romantine šole — ta mož je bil Anton í Edward Odyniec. Pisal je s prvá

posebno balade, romance in legende. Še bolj pa se je bavil s prelogami na poljskí

jezik; preložil je glavna dela novodobne literatúre angleške in nemäke, posebno

Byrona, Thom. Moora, Walter Scotta, Schillerja in Búrgerja. Oblika in verz njegovih

izvirnih in preloženih stvarij sta dovšená in klasino lepa. Za aša prepira med
klasike in romantike je ustanovil v Varšavi list „Melitele", ki je mnogo vplival

na obe bojujoi se stranki. Pozneje je deloval tudi na dramatinem polji. Samo-

stalnega, originalnega pesníka káže se nam v dramí „Felícya*, kjer nam ríše

stanje prvih kristijanov in njih mueništvo — ne samo telesno, ampak tudi dusno

mueništvo. Po svoji obliki pa ta igra ni sposobna za predstave na odrú. Ravno

taká „dráma v knjigi' (Búcherdrama) je tudi druga njegova igra „Barbara Radzi-

willowna", katero pisatelj sam iraenuje „poemat dramatyczny". Vendar sta te dve

igrí polní nenavadnih lepot in se prištevata najboljšim jednakim plodom poljske

književnosti. — j.

Popravek. Na stráni 18. v 10. vrsti zdolaj itaj „samo jedno in pol ure

hodá" naraesto „samo pol ure hodá". O ti priliki naj popravimo še to, da je kar^-

dinal Mihajlovi Fernkornovo podobo sv. Jurija podaril jugoslovanskí akademijí in

da se je ísta na stroške zagrebškega mesta prenesla iz Maksimira na Zrínjski tvg

blizu akad. palaCe, in to potem, ko je bilo „IX. písmo iz Zagreba" že v Ljubljaní.
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Sa
Ureduje Janko Kalan

II. naloga.

Sestayil Ivan Kos v St. Peterburgu.

(Poatia iz „SIot. Glasnika" s 1808. 1., str. ICO.)

rni.

h.
v Vélikih Lašôahí

10. Lcl — b2
11. Lc4 — d3
12. S bi — c3

13. Sc3 — e2

14. D dl — d2
15. S e2 — g:3

16. Sg3 — f5

Sg8
O

Se7
c7

Lc8

e7

O

g6
c5

g4^)

Lb6 — c7

Lg4 X f3

Stanje igre po 16. potezi rnega:

Beli.

Beli vlee in naredi v 2 potezah mat.

To nalogo ponatiskujerao iz „Slov.

Glasnika" za tega delj, ker je „Slov.

Glasnik" jenjal izhajati, predno je obja-

vil rešitev naloge.

1. iiartija.

(Igrana pred par leti v Filadelfiji.)

Gambit kapiténa Evansa.

Beli naznani mat v treh potezah.

Opomnje urednikove:
') Potezo 4. b2 — b4 je prvi uvél

v praktino igro angleški pomorski ka-

pitán Evans iz Milforda, po katerem ima
imé ta igra.

2) Do ti sta igi-ala oba igralca po
knjigi; na tem mesti pa se navadno
vlee f7 — f6 in potem Sg6 — of).

Pravilno rešitev I. naloge so nam
poslali (do 20 /L). p. n. gospodje : Jozef

Križman c. kr. gimn. prof v Pazinu;
Ivan Poljanec, c kr. giran. prof. v No-
vem mestu; dr Drag. Gelingsheim, c kr.

okr. sod. pristav v Kozjera; J. S v Dol.

Logatci; Anton Urši, dijak v Gorici
;

Ant Župan, kaplun v koevski Reki ; Ant.

Medved, osmošolec v Mariboru; Ivan Se-

verjev v Celovci in Fran Krek, kaplán

v Žiréh.

,,Ljubljanski Zvon"

izhaja po 4 pole obsežen v veliki osmerki po jeden pot na mešec v zvezkih ter

stoji : vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta po 2 gld. 30 kr., fietrt leta po 1 gld. 16 kr.

Za vse neavstrijske dežele po 6 gld. 60 kr. na leto.

Lastniki in založniki: Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorni urednik : Fr. Levec.

Uredništvo in upravništvo v Ljubljani, Nove ulice 5.

Tiská ^^Narodua Tiskta-ua" t LjubljaiiL

Beli:



Navodilo

o pravilnem igranji šaha za z a c t n i k e.

(Dalje.)

Baš tako, kakor beli kameni, razvršeni so na nasprotnem konci šahove deskc

ími kameni. Polja, na katerih stojé oficirji, zaznamenujejo se zaporedoma z: a8,

b8, c8, d8, e8, f8, g8 in h8; polja, na katerih stojé rni kmetje pa : a7, hl, c7,

d7, e7, f7, g7 in h7. rna dáma stoji na polji dS, rni kralj na polji e8; bela

dáma na polji dl, beli kralj na polji el; dami in kralja nasprotne barve si tedaj

stojíta baš nasproti, a zraven je pomneti, da stoji bela dáma nabelem, Crna
dáma na rnem polji, od koder izvira latinská prislovica: regina regit colorem.

Podoba 1.

t

^1,##A^
i i i A i

1'^

b"

W:^ ^- t
g

Zaetniku bode koristilo,

e si svojo šahovo desko

jednako zaznamenuje s pis-

meni \n s številkami, ka-

kor kuže predstojea po-

doba, dokler si ne vtisne

v spomin znamenj za po-

samifna polja, kar se pa

kmalu zgodí.

(Dalje.)

Književne novosti. V zalogi knjigarjev Veit & Comp. v Lipskem je izšla

pod konec minulega leta knji^a: „Das ABC des Schachspiels von J. Minckwitz.

Redacteur der Deutschen Schachzeitung" v drugem izdanji. Knjiga je, kar že imé

káže, namenjena šahovcem — zaetnikom, ter gledé na to popularno in precej ob-

Sirno ter jako tono razpravlja o poetkih (osnovnih pravilih) kraljeve igre. Zatem

obravnava v drugem razdelku konec igre ali završetek, v tretjem razdelku zaetek

igre ali „odpretje" partije, prináša v etrtem razdelku 31 skrbljivo izbranih, vzornih

partij od najboljših mojstrov, katerim je pridodanih obilo kritinih opómenj in na-

pósled v petera razdelku poleg kratkega navodila o zlaganji šahovih umetnih

nalog 94 krasnih takih kompozicij z obširnimi rešitvami in pounirai océnami.

V „dodatku" je navrženih nekaj kratkoasnih drobnostij in v „završetku" podaja

pisatelj nekaj zlatih naukov o vedenji pri igri in proti drugim igralcem, katere

naj bi si však šaholjub dobro zapomnil, kajti pri nobeni drugi igri se ne nahaja

toliko neprijetnih razvad, kakor pri šahu, katere naj si pa vsakdo obrúsi ! — Knjiga

je jako dobro sestavljena in ker ní kazno, da bi mi Slovenci dobili kmalu kako

uno knjigo o šahu v svojem jezíci, priporoamo jo z dobro vestjó vsem slovenskim

šahovcem — zaetnikom; pa tudi takim že izurjenim igralcem, katerim je íeorija

fiaha Se popolnoma neznana, bode to delce dobro došlo ter bodo i ti marsikaj no-

ega in dobrega v nji našli. Dobiva se pri založnikih Veit & Comp., Leipzig, za

•6 kr. a. v.

Popravek tiskovnih hib v navodilu v 1. št. V levem predelku : v 4. vráti

od spodaj je itati : pómneti mesto: póuraeti; v desnem predelku: v 19. vrsti od

•agoraj: pol j namesti: polja; v 22. vrsti od zgoraj: stojí namesti: stojé.



IIL raeun
o dohodkih in stroških za Juriev spomenik za dobo od

1. januvarija 1883. do 31. decembra 1884. leta.

A. Dohodki.

V blagajnici je bilo ob zadnjem raunu (gl. „Ljub.

Zvon" št. 3. 1. 1883.) prebitka :

a) na loženih pri obrtniškem društvu'v

Ljubljani 65 gld. — kr.

b) gotovine 3 „ 02 ,,

c) in sreka Ijubljanskega posojila 20 „ — „

Vsega vkup

Za prodane knjige

Obresti od naloženega denarja

Vse vkup

Ako se odštejejo stroški

káže se prebitka

od katerega je v blagajnici gotovine

in sreka Ijubljanskega pos. št. 50026

Vsega vkup

B. Stroški.

114 gld. 03 kr.

20 „ — ^

134 gld. 03 kr.

88:02

609 58

2 40

7001—
565'97

134 03

Korektúra II. in III. zvezka Jurievih spisov

Na raun tiská II. zvezka Jurievih spisov .

Vezanje

Poštnina

Napráva omare in zaboja za knjige

Cvetice na grobu in lepšanje groba

Vsega vkup

V Ljubljani 31. decembra 1884.

Dr. Val. Zarnik,

predsednik.

Dr. Jo8. Staré,

blagajnik.

138J25
250180

128

16

16

I7I—

565,97

Benaiínjemu lista je priložená parlUura Gorazdove pesuii ,.Bfl

?sta|amo^S katero Je skladatelj, K»M|»od dr. B. I|»aTe« r Gradel,
blagolzvolil prepuiitill ,,IviubIJanHkeiuu Zvouu**.
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Leposloveii in znanstveri lis

Y LjulDljani, 1. marcija 1885. Stev. 3.

Rod za rodom.

fIj, dete, poglej té sinje goré,

? Med njimi zelene doline cvetoe;

To žitno poljé, té bistre vode,

Té bele po grifiih razstavljene koe!

Pomlád je prišla, njé blažená pot

Življenja povsod ti káže sledove

;

Pozabljen takó nobeden ni kot,

Da nima obleke pisane, nove.

Krasoto vso tó, lepoto mlado

Sin, mlade oí naj píjejo tvoje;

Ko ptii, in vmes pastirci poj ó.

In tebi naj duša uka in poje.

Veselí, raduj se, presrni moj sin,

Jaz zrem naj vesél ti v lice rudee;

Siij skôraj s teboj teh gôr in dolin

In tvoje ne bom jaz gledal ve sree !
—

Takó jaz s teboj, takó za menój

Govoril boš tí, ko pridejo leta

;

as mine i tvoj, in drug za teboj

Tu bo veselil se pomladnega sveta.

Lepota vsa tá je bila užé

Ko tebe, moj sin, ni bilo in mene;

Ko naju ne bó, té sinje goré

Še bodo in té doline zelene.

Ko zvene le-tó, zelenje novo

V pomladi se bo spet drugi rodilo

;

Rod gine takó za rodom, kolo

Življenja vrtí se in bo se vrtilo.

Izgini, megla, tí misel temnji,

Kaj krátko bi nam veseije kalila!

Pomlad je prišla, in srca je vsa

Z veseljera, z lepoto oí napojila.

J. Stritar.

Rondél.

•Je zrem ti v líca dívni sév,

'Omámi tvoja me krasôta:

Ogréje sladká me toplôt:t,

Obraz odíhne mi nasmév,

Pozabim hipno tóg i rév,

Pojí me radostná milôta.

e zrem ti v líca dívni sév.

Omámi tvoja me krasôta:

istil kot angelov si pév,

Nebosno ti rudí lepôta,

Oséva bájna jo arôta:

O, ti si dika zôrnih dév.

e zi'em ti v líca dívni sév,

Omumi tvoja me krasôta.

J. K rž i š nik.

Opomnja: Kondél se imeuuje dosedaj v Slovoiicih jiovse neznaua posniška oblika, ka-
tero je v í'ranoozih Charles Orléuns (1391—1465) izobrazil in razcvotil.



Véliki gróf
Zgodovinski román.

Spísal Dr. Fr. Detela.

(Dalje.)

o pa 80 je storila noc, zapel je pri farni cerkvi tako imenovani

vinski zvon, ki je dajal znamenje, da se niorajo krme zapretí

in vino ne vec toiti, naredba, ki se je v tistih asih, e nam

zgodovina podaje resnico, ravno tako vestno izpolnovala, kakor dan

danes jednake prepovedi. Po tem asu se tudi ni smelo po ulicali ve
hoditi brez lúi. Nokdo pa se vendar tistega dn('' tega ukaza ni držal

in sicer jeden takih mož, o katerih bi tedanji Celjan kaj takega ne bil

mislil. Plazil se je po vodnih ulicah, tu in tam postal in gledal in po-

slušal. Nikogar ni bilo uti, kajti v takih nemirnih asih so zapirali

Ijudje zgodaj duri in okna, in kdor je le mogel, ostajal je zveer domá.

Zaspaná mestna straža se je prikázala s svetilnico na konci ulic in zopet

izginila, mož pa je nadaljeval svojo hojo. Do šolskega poslopja prišedši

se je pomudil nekoliko, mrmral udne besede in hitel dalje. Kmalu za

njim pa so zaškripale šolske duri in dolga oseba, zavitá v velik plaš

je stopila na ulice.

„O hominem pessimis superstitionibus infectum," ta vzdihljaj bil

bi moral onému izdati magistra Petacija, da ni bil že predale. A obrnil

se je bil iz ulic na desno in prišel na velik nepozidan prostor, kateri

je slúžil mladini navadno za streljiše. Na sredi je stal križ in krog je bilo

nasajenih nekaj dreves. Tu sc je ustavil možak na svojem nonem po-

tovanji. Kmalu za njim pa prikorai Petacij in pozdraví mestnega od-

borníka Mavroha, ki je odskoil ves zavzet.

„Gospod sosed," pravi oni in strese Mavrohu roko, „veselí me, da

Vam morem danes izpodkopati in podreti prazno vero na aravnice. ki

je žahbog ukoreninjena še pri modrejših možeh."

„Káko prazno vero?" vpraša osorno kroja in proklinja na tiliem

sleparsko starko. „Jaz sem prišel opazovat. kako naša straža izpolnuje

svojo dolžnost."

A Petacij, pouen po svoji sestri, sestavil si je bil doma že lep

govor, ki bi neovrgljivo dokázal, da arodelstva, s kakeršnimi so izkušaU

vekrat zaljubljeni Ijudje dosei svoje uamene, prvi niso mogoa ; drugi
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e bi bila tudi mogoa, bila bi vendar kaznjiva ; in tretji, e bi tudi kaz-

njiva ne bila, bila bi vsakako nekršanska. Zael je se ve da svoj govor pri

Grkih in Eimljanih, katere vendar to opraviuje, da jim ni še svetila

lu resnice. Da je pregrešni Mavroh. popolnoma zaslúžil, da bi mu bil

magister razpeljal in razložil vse toke pro et contra, o tem smo vsi

prepriani ; toda na tem svetu se ne kaznuje vselej krivica po zasluženji

in komaj se je bil Petacij práv razvnel, zaujejo se koraki, zasveti se

baklja in pretrga prekrásni govor.

Za bakljarjem sta prikoraila dva moža v živem razgovoru. Mavroh

in Petacij sta se skrila za drevesi.

„Zašla sva, dragi moj," ree jeden izmed poznih potnikov.

„Ne," ree drugi, „sluga moj pozná dobro pot. A da ne splašiva

mestne stráže, vede naju bolj po samem."

Komaj pa je bila ta trojica za sto korakov stráni, zasliši se žvenket

orožja in klicanje na pomo. Mavroh takoj izdere svoj me in tee proti

boji.šu s Petacijem, ki je krial kakor Demosten, ko .si je ob buanji

morskih valov utrjeval glas. Na mestu pa sta dobila boj konan. Jeden

napadalcov je bil zbežal, drugi je ležal v svoji krvi na tleh, poleg

njega pa je stal ranjeni napadenec. Bakljar in spremljevalec, ki sta bila

pobegnila, vrnila sta se zopet: in poslednji ni vedel, kako bi lepše sreo

vošil rešenemu „prijatelju" in izgovoril svoj beg.

„Mislil sem, gospod Filip, da nápad veljá raeni," dejal je in nosil

se nad nápadníkom ležeim v nezavesti, da je moral oni braniti mu, eš,

naj ga pustí, e je še živ, da zvé sodiše, kaj je bil pôvod zloinu.

Filip pa, ravno tisti trgovec, katerega smo bili videli pri Marku Murnu,

zalivaljeval se je Mavrohu in Petaciju, da sta ga rešila smrti.

„Dovolíte, da se na Vas naslonim," dejal je Petaciju, ki mu je bil

za silo zavezal krvaveo ráno. Straža je bila že tudi tu in nezavednega

napastnika so prenesli v stražnico, kamor je šla vsa družba. V svoje

zaudenje so spoznali tam v napastniku meárja Vrbana.

„Ta mi ni bil storil niesar," dejal je Filip, „prestregel mi je bil

orožje, ko sem zamahnil po onem zloincu : potem sem ga pa z nápadom

prehitel jaz."

Drugi mož pa — sklonjeno njegovn osebo smo sreali pri Mani v

dogovarjanji s hrabrim Boštjanom — tidil je v jedno mer. da je bil

nápad namenjen njemu. „Cesarjevo delo je to," vikal je, „on je najel

morilca, ki bi sovrazenému baronn F.izingerju. milostivému mqjemu go-

spodu, ubil zvestega tajnika."

„To se bode vse zvedelo, gospod doktor Manlij, e se nam po-

srei tega nesreneža spraviti do zavesti," dejal je strážni naolnik.

9*
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Na potu proti svoji gostilni pa je Filip opešal tako, da bi ga bili

morali dalje nesti; a Ijudomili in gostoljubni Petacij, egar stanovanje

je bilo v bližini, prisilil ga je ostati pri njem vsaj to noc; in Mavroh,

kateremu se je polegla vroa strast, tekel je po zdravnika Hajdingerja.

„Vi ste me pod streho vzeli in me še ne poznáte ne," ree tiho,

z bridkim nasmehom Filip; a Petacij, ki mu je odpenjal umetni oklep,

zatisne mu ústa s krátko razpravo „de iure hospitii". Kmalu je bil tudi

prihitel doktor Hajdinger s služabnikom, ki je nosil ž njim raznovrstna

orodja in zdravila. Rana se je spoznala za globoko, a nenevarno.

„Na mlade rane stará zeliša," dejal je Hajdinger in obezoval

ranjeni ud. „Žal, da ne morem vsaj kake roke ali noge odvzeti, ma-

gister Petacij ; rad bi Vam pokazal, koliko spretnosti imam jaz v tem

poslu. In veste, prijatelj," pristavil je tiho, „takóv del loveškega telesa,

izpostavljen nekaj aša vplivu konstelacij višjih planetov, zgošen in mu-

nificiran v vodi in ognji, ima toliko mo na bolnega kakor tudi na zdra-

vega loveka, da bi noben obesenec ne ostal cez no na véšalih, e bi

to Ijudje vedeli."

Magister se je neverno nasmehnil in omenil udnega dogodka z

Mavrohom, ki je bil pôvod rešitvi ranjenega tujca, in Hajdingerju se je

dobro zdelo, da se je Mavrohu pripetila taká sitnost. „O Maa," dejal

je, „to je vražja ženská. Toda nobeden lovek ne pozná tako kakor

ona moij rastlin in kdaj in kako jili je trgati."

Drugo jutro pa se je util Filip zeló okrepanega po dolgem spanji

in Petacij, ki mu je pomagal pri napravljanji, pripovedoval je, kakšen šum
je vzbudil po mestu ta zloin in kako so vsi osupneni, da se je ková
Vrban pokazal takega lopova, ko so ga vendar do zdaj vsi imeli za po-

štenega in pravinega moža.

„Toda zdaj ga ima že rabelj v pesteh in na tezalnici bode moral

pac povedati, zakaj Yas je napadel in kdo je bil njegov tovariš."

„Ali poznáte nekega kaporala Boštjana?" vpraša zdaj Filip.

„Však otrok ga pozná," odgovorí oni; „takega gizdalina in zarob-

Ijenca ni ve pod solncem in vrhu tega pravi miles gloriosus, kakor

nam ga Plautus tako krásno opisuje."

„Menite li, da bi bil ta Boštjan dober, koga, recimo oropati ali

umoriti?"

„Hm, e bi bil dober? Naravnost, veste, tega ne morem trditi,

ker ga premalo poznám ; a na nasprotno ne bi prisegel. Vi tega sumnjite?"

„Jaz vsaj mislim, da ta, katerega so prijeli, ni pol toliko kriv kakor

oni, ki je zbežal; oba vkupaj pa ne toliko, kolikor nekdo drugi, ki je

osnoval ves ta naklep. Za denár se na svetu storí vse."
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„Kaj ne? Kako lepo to pripoveduje Ovidij!" nasmehne se Ijubez-

nivo Petacij in stisne tujcu roko. „Ovidij je bil vedno Ijubek moj, Pro-

dit bellum. tako pravi, quod pugnat utroque. Ferro scilicet et auro.

Aurum veronocentius est." — Zvonec pa ga je poklical z mladino vred

v cerkev, in tujec je ostal sam. Sedel je k oknu, iz nedrij izvlekel

néžno podobico in jo zvesto ogledoval. V tem ga je premotila Komelija,

ki mu je prišla vošit dobro jutro in prinesla zájtrek na mizo.

„Kako Vam je ime, gospodina?" vprašal jo je.

„Komelija."

„Ali res? Kornelija?" zaudi se oni; „Glejte. žena moja se tud

tako klie. Poglejte to podobico! To je ona."

„Oh, kako je lepa!" vzklikne deklica zavzeta.

„To je moja Kornelija!" ponavlja oni ponosno in sam s sabo zado-

voljen. „To je lepo ime in znailo je menda že v starih asih vrlo go-

spodinjo, kakéršna boste gotovo tudi kmalu Vi kakemu srenemu Celjanu.

— Toda ne zamerite sali moji!" dejal je videvši, kako seje dekle za-

radelo. „ Jaz sem doma iz veselega mesta Dunaja : in da se zopet živi

tja povrnem, zahvaljevati se móram Vašemu oetu. Gostoljubne Vaše

hiše ne bom pozabil nikdar ; da se boste pa tudi Vi mene spominjali,

vzemite, prosim, to verižico. Zlata je in na nji visi blagoslovljen križec."

Deklica se bráni vzeti blestee darilo, ki je preveliko in predrago.

,.Za Vas gotovo ni predrago," zavrnel je oni, „in záme, hvala

Bogu, tudi ne. In kaj bi pac dejala Ijuba moja ženka, e bi zvédela,

da sem se s samim : Bog piati ! poslovil od dobrotnikov svojih.

"

Med tem asom pa je v.stopil mestni sodnik s Petacijem in dvema

svetovalcema in prielo se je izpraševanje. Ker pa to za nas ne more

ni novega spraviti na dan, ostavimo svoje poštenjake in poglejmo, kaj

pono naši znanci drugje.

V.

Iz zaprte kovánice Vrbanove ni se ve slišalo jednakomerno delu-

joe kladivo. V svoji izbi za delavnico pa je sedela pri raizi, glavo s

komolci podprto, Maa in srpo gledala pred sé ; zdaj pa zdaj je pretrgala

tišino kaka grozea beseda ali tužno jeanje. Na jedenkrát skoi po

konci. „Norica!" udari se ob elo, „kaj stoeš kakor bolno dete?"

„Mir s tabo!" pozdraví jo vstopivši Polona.

„Poberi se mi, hinavka grda!" zavpije raztogoena ženská.

„Poakaj, Maa," pouí jo ona in obrne svoje oí proti nebu, „Bog

te je kaznoval, ker se peaš s prepovedanimi remí in slepiš Ijudí. Jaz

te prihajam po svoji dolžnosti opominjat, da potrpi ponižno in nôsi križ,

ki ti ga je Bog naložil. Morebiti ti ga odvzame prej, nego misliš, in mo-
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rebiti ti izpusté Vrbana iz jece, kajti ranjeni tujec, katerega je brat vzel

pod streho, trdi, da ga ni usekal Vrban, ampak nekdo drugi, najbrž tisti

prevzetni kaporal Boštjan. katerega bodo gotovo takoj prijali."

Ko pa je ula Maa zaduje besede, zavpila je vsa prepadena : „Kaj ?

na Boštjana leti siimnja, na Boštjana!" in zbežala razoglava, kakor je

bila, iz hiše.

„Kdor ne uboga, tepe ga nadloga," dejala je Polona in zaprla variio

duri in šla domov. Na esti pa je drla tolpa Ijudij, moškili in ženskih,

doli proti minoriškemu samostanu
;
pred njimi pa je teklo kakih deset

vojakov ; zdaj pa zdaj je postal jeden ali drngi in izprožil pušico iz sa-

mostrela. Grohot: „Ni pogodil" in klic: „Streli brž!" menjala sta se

zaporedoma. Strašná slutnja je stisnila Mani srce, ko je prišla v to

gónjo, nikogar se ni upala vprašati, koga preganjajo, in komaj pri

zavesti je hitela z množico brez svoje xvolje dalje in kolena so se sibila

pod njo.

„Oh, v cerkvi je!" slišal seje zdaj skoraj nejevoljen glas iz drhali,

ki je izgubila zabavo videti, kako páde lovek s pušico zadet. Globoko

je vzdihnila Maa zauvši te besede, ki so jo prebudile iz otrpnenja.

Pred minoriško cerkvijo pa so stali Ijudje v gruah in se pomenkovali

ob ubeglem Boštjanu. Vojaki so bili zastavili vse vhode v cerkev in v

samostan, da zapreé hudodeleu pobég.

Maa pa se je izgubila iz množice in ne ozrši se m na levo ni

na desno hitela dalje. Ko pa je prišla do veliké hiše, na kateri je bil

naslikan rjav medved in pred katero se je lenilo par vojakov, vstopila

je brzo in tekla v prvo nadstropje, kjer je stal^ pred durimi zopet vojak,

oprt na sulico in ji hotel zabraniti vhod. A zaela se je ž njim pre-

pirati in vpiti, da hoe na však nain govoriti z gospodom Manlijem,

dokler se niso odprla vráta, med katerimi se je prikázal mlad, rno
opravljen vitez. Ta trenutek je porabila ženská in se splazila v sobo,

kjer je našla poleg starejšega moža tudi onega, katerega je Ískala,

doktorja Manlija. Tajnik avstrijskega mogotca Urha Eizingerja je sprem-

Ijal Manlij poslanstvo, katero je bil uporni barón odpravil do celjskega

grófa in katero je vodil mladi vitez, Ziga Eizinger, bratranec starega

Eizingerja. Ko pa je Maa prišla v to družbo, odprle so se zatvórnice

njene zgovornosti in komaj se je dala toliko pogovoriti, da ni vpila in

kriala na ves glas. Dolg in srdit je bil dogovor s tujimi možmí, a

miren in svesten obraz Manin, ko je zapustila gostilno „pri rjavem

medvedu", kázal je, da je dosegla svoj namen.

V pisarnici svoji pa se je živo razgovarjal sodnik s Hajdingerjem

in drugo, mnogo važnejšo in ponosnejšo osebo, ki je sedela na astnem
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mestu. Poastil je bil namre sodnika s svojim pohodom mogoni tajnik

celjskega gofa. doktor Lenart Pistor.

„Kar ste ukrenili, gospod sodnik," dejal je dostojanstvenik in po-

klonil se sodnika, „vse je vrlo dobro. Toda kaj se Vam zdi? Je li to

práv, da si prilastujejo nekateri samostani pravico liudodelce braniti in

tako pravici zastavljati pot? Le premislite to protislovje: da imajo

pravico pravici pot zapirati. Da nájde preganjana nedolžnost zavetje v

cerkvi in samostanu, to se ujema z visokim, svetim poklicem teh za,-

vodov in krajev ; a da bi se istega pomôcka tudi hudobnež smel poslu-

ževati v ta namen, da se odtegne kázni in svojo liudobijo v prostosti

nadaljuje, to vsakako nasprotuje svetosti onih prostorov. Zatorej jaz

mislim, gospod sodnik. da ste Vi sicer ravnali v zraislu prevzvišenega

našega vladarja, ko ste pred minoriško cerkev postavili stražo, da ne

more zloinec uiti: da pa visokim intencijam niste zadostili do cela,

kor ste se ustavili pri ti naredbi. Po skromnem mojem mnenji, katero

je milostivi knez cesto poastil z odobravanjem, imeli bi iti dalje in ne

gledé na sliiajni ngovnr slabo ])()uoiiih nioniliov iztirati budodelea iz

najskrivnejšega kóta samostanskega ali tudi izpred cerkvenega oltarja.

Posim ponižno — " zasmehljal se je Lenart, ko mu je sodnik hotel

sei v besedo — „oskrunili bi s tem svetiše, hoete rei. Toda, gospod

sodnik, jaz vém, da to ni Vaše pravo preprianje in žalil bi Vaš razum

z mislijo. da ste Vi res tega mnenja, da se božji hrám skruni, e se

iz njega izžene hudodelec. Ah ni greh misliti, da bi bil Kristus, ki je

menjalce in barantae spodil iz svetiša, vesel razbojnikov v svetiši?

Dovolíte," nasmehnil se je zopet govornik in prijazno potrkal roko ne-

potrpežljivemu sodniku, „vém, kakšen tehten razlog hoete proti mojemn

zahtevanju navesti, gospod sodnik, Samostan ima staro svojo pravico;

kaj ne ! A ni še deset let, kar je oe milostivega vladarja našega ukázal

ulomiti vráta samostanska in vlekel iz gvardijanovega stanovanja na

vésala .štiri prívrženec svojega tedanjega in sedanjega sovražnika, ce-

sarja Friderika. Kmalu potem se je isto tako zgodilo sokolarju škofa

krškega. Posest se je tako pretrgala, „usucapio cessavit", in ta tako

imenovana pravica je izgubila veljavo, e jo je sploh katerikrat imela

;

koliko pa je meni znano, nobenkrat se niso upali menihi upreti."

Lenart se je naslonil nazaj, prekrižal roke in akal, kaj bode sodnik

odgovoril. Z obraza, vedno na smeh se držeega, sijala je veliká samosvest.

„Gospod doktor," ree oni mirno, „na Vašo ueno razpravo do-

volíte mi odgovoriti s preprostimi besedami, kakor mi jili narekuje me-

.šanska pamet. Vrhovni gospodar samostanski je milostivi gróf sam

:

kako on ravna, to se nam ne spodobi soditi. Zaasni váruh v grófovi
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odsotnosti pa je sodnik in vsled tega dostojanstva bránil bodem jaz

proti vsakemu pravico, ki veli: kdor koli pribeží v samostan, varen

je, in jeden dan in jedno noc ga nihe ne bode vprašal, kdo je in zakaj

beží. Kadar pa pretee ta as, sme sodnik zahtevati beguna, ako mu
more dokazati hudodelstvo. Tega zákona se jaz držim, in mnaknem se

le izreni volji grófovi. Kar je torej stráži ukazano, pri tem ostane za

danes
;
jutri pa bodemo izkušali dokazati, da je ubežnik res kriv zloina,

katerega ga dolžimo.

"

Lenart pa je vprašal, e se more o tem še dvojiti, ko je vendar

trgovec Filip sam, potem Mavroh in Petacij nánj zagnal sum; ko ga

je vec prie prejšnji dan videlo v kovánici ; ko ga je že beg sam izdal.

Torej na tezalnico ž njim!

„Potem je pac obsojen," dejal je zdravnik Hajdinger.

„Menite Vi?" vpraša ga uljudno Lenart. „In kaj je danes izpo-

vedal ujeti zloinec, ková Vrban?"

Zdravnik pa je bil v zadregi, kajti ravno zadnji sluaj ni se ujemal

z njegovimi besedami. Muili so ubozega Vrbana na vse grozovite na-

ine, da bi iz njega spravili, kdo je bil njegov tovariš pri nápadu, a

vse zastonj ; nobene besede, nobenega vzdihljaja ni bilo uti iz njegovih

ust. Ko pa so vsakako boteli upogniti s trpinenjem trmo trdovratnega

moža, umri jim je na tezalnici. „A kakor se iz molanja tega nesre-

nika," dejal je zdravnik, „ne more sklepati, da ne bi bil imel nobenega

tovariša pri hudodelstvu, tako se tudi izjave drugib, obutljivejših zato-

žencev ne smejo vedno imeti za golo resnico."

Pomilovalno se je nasmehnil Lenart in dejal: „Contra principia

negantem non est disputandum," gospod doktor. Ampak da pridemo

h koncu, móram povedati, da imam jako vážne razloge za svojo terjatev."

Predno jih je bil pa objavil, naznanil je sluga sodniku, da želí ž

njim takoj govoriti barón Žiga Eizinger. Sodnik je hotel poroiti obis-

kovalcu, naj malo poaka, a Lenart skoi po konci reko: „Dovolíte,

da se z gospodom Hajdingerjem umakneva v to sobico zraven. Yisoki

gospodje ni da bi akali."

Vstopil pa je mladi vitez, katerega smo videli v gostilni pri „rjavem

medvedu", skrbno in bogato obleen, z meem na stráni in z bodalom,

egar držaj se je svetil od dragega kamenja. Hoja njegova je bila bolj

prevzetna kakor moska. Oí so mu šle nemirno po vseh kotih in lica

so mu žarela, ko je na krátko pozdravil sodnika. Povabilo, naj séde,

odbil je z izgovorom, da ima mnogo posla in da je prišel zarad neke

malenkosti, ki bi utegnila imeti za koga druzega kaj ve pomena.

„Slišal sem namre," dejal je, „da sumnjite nekega Boštjana, kaporala
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mestne stráže, da bi bil sinoi napadel gospoda Filipa Holzerja. Nerád

in v svojo sramoto objavljam, gospod sodnik. da sem jaz ravno tega

moža, katerega nam je oblastvo dalo za spremljevalca, veraj delj aša

zadržal pri kupici, nego je morebiti šega v tem mestu. V dolžnost si

štejem to izpovedati in krmár pri „rjavem medvedu" je pripravljen z

mano vred spriati, da je ob tem asu, ko se jo bajo zvršil zloin, ka-

poral Boštjan v moji drušini posveeval svoje mo bogu Bakhu."

Po teh besedah se je poslovil Eizinger in ona dva sta vstopila

zopet iz druge sobe.

„Ali ste uli?" vpraša sodnik.

„Od besede do besede," odgovorí Lenart s svetlimi omi, „in moja

sumnja je gotovost. Gospod sodnik, zdaj móram na však nain dobiti

ubežnika v roke."

„In jaz ga móram na však nain izpustiti." odgovoril je sodnik

odhajajoemu tajniku.

Ko pa je hotel sodnik ukazati mestnim vojakom, naj popusté

stražo, prihitelo je od grófove palae sem trideset vojakov z Vitovcem,

egar rana je bila še vedno obezana. Moško je stopal vštric povelj-

nika doktor Lenart in njegov smeh je bil neznosen, ko se je ozrl po

Ijudeh, ki so od vseh stranij prihajali gledat, kaj to pomeni. Sodnik,

zagledavši vojaštvo, ki se je ustavilo pred samostanom, zadržal je straž-

nike, Lenart pa je korakal ponosno v samostan. Menj ponosen pa je

prišel kmalu zopet ven v živem razgovoru z gvardijanom, ki je na vse

prigovarjanje njegovo le odkimaval.

,,Verjemite mi, estiti gospod, da me bo v srce žalilo, e bom
moral rabiti silo," dé napósled Lenart in gré k Vitovcu. Sivolasi gvar-

dijan pa se je obrnil do sodnika, in v samostan vraajoega se je spre-

milo deset mestnih vojakov, ki so se kmalu pokazali pri oknih nad

vráti. Okrog sodnika pa se je zbralo dokaj mešanov s svojim orožjem

in e so jih vojaki Vitovevi precéj zaniljivo gledali in poluglasno za-

bavljali, mešanov to ni motilo in marsikateri izmed njih si je želel

prilike, malo pomeriti se s preširnimi hrusti, ki niso zamudili nikakega

hipa mesanom dejanski izkazati svojega zanievanja. Sodnik pa oi-

vidno ni želel boja, in stopivši k Vitovcu in tajniku izkušal ja je po-

govoriti, naj vsaj do grofovega prihoda poakata in zastavita izhode, e
jima je Ijubo; silovit nápad pa bi moral on s silo odbiti.

,.Kaj menite Yi. gospod Vitovec, kje je pravica?" obrne se Lenart

na poveljnika.

„Vraga rnega, gospod doktor," odgovorí oni, kajti bil je slabé

volje. „kaj meni pravica mari! S postavami, paragraíi, klavzulami pu-
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stite me v miru! Jaz ne dam m za rimsko m za neraško m za celjsko

pravo nobenega vinarja. Ce Vi tega sami ne veste, vrag Vas vzemi!"

V tem jo piíla tolpa vojakov z lestvami, sekirami in smolnjaki:

a število oboroženili raešanov je rástlo neprestano, in ker so oni, ki

so prihajali pozneje. pritiskali na prednje, bil je prostor med sovraž-

nimi etami vedno manjši, in naj bi se bil po nakljuji izprožil kakov

samostrel ali puška, nastal bi bil boj. Ko pa je Vitovec razpostavil

svoje Ijudi, obrne se k Lenartu ter ga vpraša, e je pripravljen odgo-

vornost na se vzeti za vse to. kar,bi nastalo iz prepira.

Lenart je bil v zadregi in smeli ga je za nekaj aša preminul. Iz

zadrege ga reši mestni župnik, ki je v tem trenutji prijezdil z grofovim

nadkonjarjem, vitezom Pavlom Rožekarjem. Župnik, Šimon pi. Grojn,

bil je oblasten mož in veljavnosti svoje ni menj si v svesti kakor

doktor Lenart, brezpogojne pokoršine svojih podložnikov pa še mnogo

bolj vajen.

S posebno zadovoljnostjo je naznanil župnik vprio sodnika in vo-

jaškega poveljnika. da njena svetlost, milostivá kneginja, nikakor iii

zadovoljna s samovoljnim ravnanjem tajnikovim. Vsa stvar naj se pri-

hrani razsodbi grófa samega, ki ima priti drug dan. „Od Vaše straní,

gospod doktor, pa priakujem," dejal je župnik ponosno. „da se boste

prihodnji na svete kraje bolj ozirali."

„Oh, gospod župnik," odvrne oni, in smeliljaj je bil že zopet na

ustih, „pa vidim, da ohranijo nekateri kraji svetost, naj jih polnijo

tudi lopovi in razbojniki."

„Veselí me, da ste prišli do tega spoznanja," pritrdi oni, „kajti

cerkev je cerkev, naj je gospod doktor Lenart notri ali ne."

Mešanje so se razhajali. Tu in tam je ostalo še kaj radovednežev,

ki so si opisovali prošlo nevarnost. Po mestu se je bila razuesla novica,

da drug dan pride gróf, in nastalo je živalino gibanje, kajti vsakdo je

izkušal svojo udanost kar najvidneje pokazati. Pred samostanom pa so

strážili Vitovevi vojaki in dolg as jim je bilo. Kvarte in kocke so jim

bile takoj v rokah. Vitez Rožekar pa se je razgovarjal z Lazarjem in

ponudil mu tudi igro.

„Gospod Lazár," pravi, „slišal sem že mnogo o slavnili delih Va-

šega bojnega petelina, Alexander Magnus mu menda pravite. Toda

jaz sem dobil veraj jednega s Hrvaškega. Cuk ga je izvalil in hud je

kakor živ peklenšek. Dejte, naj se poskusita!"

Petelinji boji so bili takrat jako v navadi in zlasti vojaki, strastni

igralci, potroševali so mnogo denarja ]m stavah na zmago tega ali

onega kljunastega bojnika.
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Lazár ni rad igral, a taká je mo vladajoe šege, da s« je sra-

moval navesti ta uzrok. Udal se je in služabnika sta prinesla bqjeviti

živali. Hito se je naredil krog vojakov in duzih gledalcev in v sredo

sta se spustila petelina. Lazarjev je bil velik, ni in posebno krepak

videti ; najve jih je stavilo na njegovo zmago : Rožekarjev je bil precéj

manjši in šibkejši, a ponosno je dvigal peroti in oglednval nasprotnika.

„Ta nož proti Vašemu prstanu," dejal je Rožekar. odpel blišee

bodalo in je položil pred sé.

„Veljá," dejal je Lazár in snel prstan svoj; petelina pa sta se jela

bojevati. Vse je zamakneno gledalo pogumni živali in z odobravanjem

in vzpodbujanjem spremljalo razline mene Imdega boja. V zaetku je

premagoval Lazarjev orjak, a komaj je bil malo ranjen. za cele so mu
pešati moci, oi so postajale nemirne in vedno bolj so je odmikal na-

sprotniku, kateremu je pogum v jednaki meri raste] . Malo boja še in

Lazarjev borilec je zbežal h kraju, poenil in povesil peroti.

„Neši ga stráni in zadavi ga!" dejal je njegov gospodar hlapcu

Jarneju, ki je. zaklet sovražnik vsake igre, z veseljeni izpolnil povelje.

Rožekar pa je mirno pobral prstan in bodalo in pobožal Ijubeznivo

svojega zmagovalca.

Tako so si preganjali vojaki na stráži dolg as. Iz dvoriša malé

hišice poleg svetovalnice pa je pripeljal rabelj s svojim hlapcem na

kolih tuplo mrtvega Vrbana, da je obesi na vešala zunaj mesta. Tudi

ta prizo je privábil svojih gledalcev, ki so spremili voz do graških vrat.

(Dalje prihodnjiô.)

Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spísal J. Trdina.

22. Pod hruško.
(Dalje.)

od nama se razprostira polje župné vasí. Le poglejte, kako

liobotno se dviguje in ziblje po njem rž in vsako drugo žito.

V strni se skrije laliko velik mož ; kadar zájde vánjo moja

Cada, ne bi je vedela kje iskati, ko bi mirno stala. Gotovo ste zapažili

težke koruzne štroke na teh njivah, kadar je as zánje. Nekateri popotnik

se je že ustavil in jih téžkal, kar roka mu se je šibila pod njimi. Tudi

velikánske bue in zelnate glave ste morda ogledovali in se jim udili.

Pa kakova je še le tod ajda, ajda! tako visoke, košaté in dišee ne

nájdete nikjer v tem obližji, to se vé, e se ne zlaže letina. loveku
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se kar sre širi in poskakuje od veselja, ko vidi toliko bogastvo in le-

poto vsakovrstnih pdelkov in toliko obilnost in mo hožjega blagoslova.

Kakóv tujee. ki ne ])ozna kraja, rekel bi: Smihelsko župnijo je obdaril

Bog kako obljubljeno deželo, v kateri sta se eedila med in mleko po

besedah sv. pisma. Ali taká sodba bogme ne bi bila resnina. Do malega

vse polje te župnije je bilo od konca plitvo in grozno borno, nekaj

pešeno, nekaj kamenito ; uspevalo ni na njem ni druzega nego ple-

vel in trnje. Le trda, žuljava roka neutrudnega orátarja šmihelskega

prestvarila je te žalostne, puste ledine v plodonosné njive in zelnike.

Rodovita prst na njih je delo loveških rok, priroda jim na mnogih

mestih ni dala skoraj niesa. Ozrite se tja gori proti oni kapeli na vi-

šavi. Takšen slab svet kakor je okoli nje, šel je v staré ase na obeh

straneh do Krke in Težke vode. Bolj debela zemlja se je nabrala samo

v nižavah, v kotanjah in ob vodi. In to se trdi lahko za vso župnijo.

Zunek nam je pravil, da je videl za mladih svojih let še med goten-

skimi njivami dolge riže grivine, obrastene z gostim ešminjem in opár-

nicami. Tudi jaz pomnim. da je stala tamo-le nad pokopališem prostrana

se, koder se razteže zdaj najlepša oranica. Pod onim grievjem so bili

grdi, ilovnati jarki in žabje luže in tod na levo so štrlele iz zemlje ve-

likánske bele skale: od dale bi bil lovek mislil, da leží za Smihelom

o sv. Jakobu sneg ! Gospodar se je moral dosti truditi, predno je udelal

iz te pušave njivo. Sam Bog vé, koliko tiso voz kamenja so že raz-

strelili Dolenjci na svojem polji in ga zvozili domov. Kadar se boste

sprehajali po raznih krajih te župnije, pazite nekoliko, kaka je zemlja tamo,

kjer nehajo njive in se zaenjajo logi in pašniki. Uverili se bodete,

da je povsod jako trda in mršava. Verjemite mi, da je bila taká, kakor

tod, nekdaj po vseh šmihelskih poljih, e ne štejemo redkih dolcev, v

katere je nanesla voda nekaj palcev na debelo dobre prstí. Kakor za

Podgorje sploh more se rei tudi za te krásne njive in zelnike, da je

na njih vsaka ped zemlje namoená iií pognojena z vroim loveškim

potom in da vzraste však klas, ki ga pridela sedanji rod, na krvavih

žuljih njega premarljivih, nobenéga trpljenja ne bojeih se prednikov.

Breme svojega stanu je nosil šmihelski kmet tem težje, ker so mu pu-

stili gospôda tako malo zemljiša. Iz ust pijanih dedcev se uje kdaj

bedasta sala, da v šmihelski župniji Bog ni povsod vse vedo, ker dru-

gae ne bi bil dovolil, da ostanejo v nji po vse vaši brez svoje zemlje. O
Bog je vse dobro znal, ali on se ne meša v loveške nerodnosti in hu-

dobe : neznanske revšine kmetu ni zakrivil Bog nego nikdar nasiena lako-

mnost nekdanjih grófov in barónov. Ali ni udno in v nebo vpijoe, da

ima grád, ki se je raztopiril tako mogono tamo-le na bregu, kakor pra-
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vijo, za celih sto kmetij polja, vaši, ki epita etrt ure pod njim, pa ne

za dla svoje njive in hoste, ni paše, ni vinógrada ! Ti vaši sta Jam-

rovci in Zabja Vas. Jamrovcem so dali to ime ranjki župnik in dobro

so pogodili. Takim siromakom se ne Ijubi ukati in zvižgati. Zabja Vas

je toliko bogatejša, ker ima vsaj jedno lastnino — žabjo mlako ! Po nji

so jo krstili Ijudjé, kakor bi se hoteli vašanom rogati, eš, ker se

nimajo s im preživiti, naj poskaejo v svojo lužo in se hranijo po žabje,

da ne poginejo od lakote. Drugim vasem se je godilo nekoliko bolje,

ali tudi njim so se umerile kmetije grozno skopo in razdrobile na majhne

kosce, ki ležé od hiše na mesta pol ure dale. Mnoge pa so se osno-

vale še le pozneje in skoraj bi dejala tako, kakor je Bog svet ustvaril,

to je iz ni. Zabarji in Jamrovani so si postavili vsaj svoje hiše, da

v njih prebivajo z otroki svojimi. Veliko župljanov pa ni dobilo po ro-

diteljih niti stanovanja. Morali so iti po svetu s trebuhom za kruhom.

Ko so si prislužili kako stotino, kúpili ali sezidali so si svojo koico in

se oženili. Oba, mož in žena, delala sta pridno na vse pretrge in Bog

jima je tudi blagoslovil. Gospodarstvo je šlo po malem kvišku. Najprej

sta zaela rediti po dva, tri prašike. S strženimi groši sta prikúpila njivico.

Cez nekaj let je stala v novem hlevu tudi kravica s telikom. K hiši

je prišla druga in tretja njiva, pozneje pa še vinska górica, ki je dajala

deset, petnajst vederkov lipinice. Tako se je množil imetek in ko sta

umrla, zapustila sta sinú samo polja toliko, da se je posejalo lahko tri-

deset mernikov. Na tak(3v pošten nain se je sestavilo morebiti pol sedanjih

kmetij. Pa še po raznih drugih potih so si znali Šmihelci pomagati in

se izkopati iz podedovanega uboštva. Pred sto leti ni smel noben kmet

zase m mleti, ni krmariti. Vsi málini in krme so bili grajski. Cesar Jozef

je vzel to pravico gospôdi in jo dal vsem podložnikom svojim. Komaj

86 je ražglasil njegov zákon, natesali so Šmihelci in drugi Podgorci ob

Težki vodi dolgo vrsto kmetiških málinov, ki so imeU vsi dosti dela in

zaslužka, ker v grajske nihe ni hotel vec nositi. Skoraj so se tlaani

polastili tudi krem. Najprej si jo je omislil neki pameten mož tamo

zá cerkvijo. V nji se toi vino še dan danes. Ta krma je najstarejša,

kar je v tem okraji kmetiških. Za njo je prišla menda Trstakova in kmalu

še mnoge druge, zlasti Pred Mostom. Grajske beznice so stále odslé skoraj

prazne. Pošteni Ijudje so se jih ogibali že za to, ker so bile od nekdaj na

slabem glásu. Shajali so se v njih najrajši postopai, kvartai in druga taká

sódrga. Grašáki so jih dajali v najem navadno svojim Ijubicam in pan-

kertom. Zivelo se je v njih kakor v Sodomi in Gomori. Fanta, ki se

je po njih potikal, zanievali so tako, da so ga zapodili tovariši iz društva

svojega in se ga báli kakor kužnega. S temi novimi pošli in prihodki
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podprl in utrdil si je marsikateri Šmihelec gospodarstvo svoje. Kdor

hoe govoriti resnico, pa mora priznati, da so si pošteno zasliižili ta

dobiek. Se zdaj se slepari najmenj v šmihelskih málinih in krmali. Vino,

ki se dobi v njih, res da je z veine prosto, podgorsko in Ijubensko ali

skoraj vselej tako, kakor ga je Bog dal, pitno, zdravo, prijetno za ne-

razvajeno grlo. Voda se ne prodaja za vino, kar se godi tako po gostem

v mestu in sploh onkraj Krke. To je uzrok, da hodijo mešani tako radi že

od nekdaj ob nedeljah cez most v to župnijo. Pred tridesetimi leti, ko so

bili Ijudje še bolj denarni, romale so jih semkaj cele procesije, da je bilo

videti po šmihelskih vaseh také dni vec gosposke, ali vsaj na pol gosposke

nego kmetiške obleke. Tukajšnji krmarji pa znajo tudi dosti bolje mimo

drugih postrežbo svojo zabeliti in osoliti s prijaznim in šegavim pomen-

kom. Išite, kolikor hoete : tako šaljivih, kratkoasnih in zmiselnih

mož, kakor sta na pr. v Kandiji Cebelar in Štembúr, ne nájdete v de-

vetih srenjah. In tudi bahnice izvrstno razumejo pogoditi želje gostom

svojim. Kogar tarejo skrbi ali žalost, naj gre na kak poliek v Zabjo

Vas k Lisjakovki ali pa v Birno Vas h Kovaici. Pri teh zgovornih in

veselih krmaricah se mora lovek razvedriti in udobrovoljiti, e bi bil

lesen. Rokodelcev šmihelskih mi ni treba hvaliti, ker ste najbrž že sami

slišali, da so za nekatero re najprvi v vsem novomeškem okraji. Kar

naredé, drží in je lino, kakor bi bilo ulito. Predmoški kovái delajo

za kmete in gospôdo in oboji so ž njimi jednako zadovoljni. Tisti tamo,

ki gonim mimo njega Cuho na pašo, zna popraviti staro in potrto ko-

ijo, da je na oi, kakor nová. Vekrat sem postala pri njem in gle-

dala, ko je podkával vole. Za mladosti moje se kaj takega nikdar ni

slišalo, ali izkušnja ui, da je podkovan vol za rabo na pol bolj pripraven

nego bos. Ta novica je res koristna. S starcem Megliem ste se gotovo

že kdaj pomenkovali in se udili njegovi pameti in dobri glavi. On n i

le spreten ková ampak tudi modrijan, da malo takih. Vselej me šili

smeh, kadar se domislim, kako bistroumno in slano nam je razlagal,

kdaj so se zaredili nemškutarji in kdo so jim bili roditelji. Te hurke

Vam ne bom pravila, ker jo zna však otrok.*) Megli bi ugnal, da je

hodil kaj ve v šolo, vse jezine doktorje. Za kljuarska dela imajo

Ijudje za najboljšega zvedenca zopet šmihelskega župljana, poštenjaka

Volka, hiša mu stojí v Gotni Vaši. Kadar je treba narediti ali popraviti

kaj bolj težkega in umetnega, zatekajo se najrajši k njemu. Gospôda

in bogatini dan danes ne marajo ve starinskih peij. Vsi hoejo imeti

zidane z linami. V takih, pravijo, raje gori in hiša se prej in lepše

) To ostro opoprano zabavljico in sraešnico sem priobil pred štirimi leti

v „Zvonu" med verskimi bájkami.
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ugreje. Tudi železná ognjiša si omišljajo zdaj mešani in deželani, ker

se porabi zánja dosti menj drv in so báje narednejša za kuho in peko.

Pa koga jemljo za ta dela skoraj vsi? Yidite, že zopet našega Smihelca.

Mož stanuje menda v Iri Vaši. Bodo ga težko pogrešali, ako se po-

trdi govorica, da je nakanil preseliti se v Bosno. Urarjev živi na Do-

lenjskem dovolj, ali nobeden se ni znal Ijudem tako prikúpiti kakor tisti

nedolžni revež tamo-le na Drski. Údov ima vec bolnih nego zdravih, ali

razum ostal mu je il in bister, da se ne boji nobenega tekmeca. Zlom-

Ijeno pero in vsako drugo stvar zdela in uredi igraje, kakor da je to malen-

kost, ki jo pogodi však šušmar. Na Slatniku vise v kmi velikánske

brojanice. Ysak lovek, ki tja pride, ostrmi in se jih ne more nagle-

dati. Cešene Marije so debele kakor ešnje, oenaši pa kakor orehi.

Jagode iste vrste ne razlikujejo se isto ni jedna od druge. Vse so lepo

gladke in okrogle, kakor bi jih bil obrezal s strojem kakóv umeten

strugar. Ta udoviti pátnošter ima gospodar za dragoceno liišno sve-

tinjo in ga ne bi dal ali prodal niti najboljšemu prijatelju. Naredil pa

mu ga je s slabim nožkom domai pastir, paglavec, ki bi však dejal,

da si ne zna urezati niti postené palice. Kjer so tako prebrisani že

otroci, ni udo, da se nahajajo med odraslimi slávni samouki, kakerš-

nih drugod ne bi zasledili za noben denár. Tak umetnik je mladi Knafljec.

On je kos menda vsakemu delu, katero bi mu lovek izroil. Nauil se

se je vse sam. Da le jedenkrát kaj vidi, zapomni si brž in naredi bolje

nego tisti, ki mu je pokazal ! Priljubilo mu se je najbolj vrtnarstvo.

Dolenjci imajo cvetlice radi. G ojé jih brez razloka grašáki in kmetje,

mešani in vašani. Marsikje se vidijo práv edni vrtci, v katerih ra-

stejo balzamine, astre, pisana tráva, dišec, gorea Ijubezen, žlahtni pri-

možki, sušie, potijnke, georgíne. Ali Ijudje ne znajo kakor Knafljec

razdeliti gredic in razvrstiti posameznih rož takó, da bi oem ugajalo.

Recimo, tukaj je cvetnik njegov, précej zraven pa sosedov. Oba jem-

Ijeta jednak prostor, na obeh rastó jednake cvetlice in vendar, kakóv

silen razloek je med njima! Sosedov vrtec popotnik pogleda in gré

dalje. Pri Knafeljevem pa však lovek obstane ter se udi rédu in le-

poti njegovi. In to doseže brez velikih stroškov. Razven podolgastih

gredic nareja tudi okrogle, ki se kaj lepo pristujejo takému cvetniku.

Rože posadi tiste, ki sem jih naštela, dobé se za majhne krajcarje, mnoge

celo zastonj. Ko je to delo dovršeno, zgradí pri hiši brajdico za senco.

Nad vhod položi povpreno gredo in nánjo pribije zobasto desko, v ka-

tero prebije okence, ali pa tu in tamo kako linico. Sem ter tja obesi

tudi kakóv ešarek. Borov štrž sam ob sebi kaj ne ni vreden ni, ali

Knafljec umeje tudi také odpadke porabiti za svoj namen in olepšati ž njimi
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cvetnik. Vrt obgradí kakor drugi s kolci in krajniki, spodaj jih pustí,

kakeršni so, vrhe pa jim obreže, da so ostri in pomaže jili z živo, ali

ne vpijoo barvo. Proti esti namesti nad hišnim oknom jedno ali dve

kletki z veselimi ptiki. Taki, vidite, so Knafeljevi cvetniki. Carobije

zanje ni treba nobene, ker so prosti kar se da in narejeni z malimi.

vsakdanjimi primoki. Pa itak jih hvalijo vsi Ijudje gosposki in knie-

tiški in prosijo šmihelskega samouka, da bi prišel in udelal tudi njim

takóv lien in prijazen ATtec. Tistemu, kdor ima denár in hoe trošiti, pa

naredi se ve da še mnogo lepši cvetnik, ali gospôda pri nas ne odpró

radi mošne za také rei. Da ga vzame za vrtníka kakóv bogat grašák,

prestvaril bi mu vrt v práv božji raj, da bi ga iz daljnih krajev hodili

gledat. O tem umetniku Vam móram povedati še nekaj malega. Po

nakljuji videla sem sila veliko, železno kletko, ki so dejali, da jo je

naredil Knafljec. Pozneje jo je nesel nekemu gospodu v Ljubljano in dobil

zanjo báje petdeset goldinarjev! Bila je tako krásna in umetno sestav-

Ijena, da so Ijudje kar strmeli, roke sklepali in klicali : Oh, oh ! takega

uda pri nas še ni bilo in ga ne bo. Jaz od konca nisem vedela, kaj

pomeni ta hiša, mislila sem. da je kakóv grád ali cerkev. Kletka je imela

ve nadstropij in vsakovrstne predalke, pomole, stolpke, strešice, gugal-

nice, gredi in sama ne vem, kaj še. Marsikdo se je pošalil in rekel, da

bi se izpremenil, ko bi mogel, kar précej v ptia in smuknil v Knafelj-

evo kletko, ker nima tako lepega in prijetnega prebivališa noben lovek

na svetu. Ko je šel ž njo v Ljubljano, delala mu ni ni neprilike na

potu, ker jo je bil zdelal tako zmiselno, da jo je lahko razdrl na majhne

kosce in zopet v nekoliko trenutkih sestavil nazaj. Govore o tem ptijem

gradiku domislila sem se pobožné igre, s katero nas je razveselil pred

pet in tridesetimi leti šmihelski deak Jožek v mestu pri našem žlahtniku.

(Dalje prihodnji.)

Pisma iz Zagreba.
Piše Jos ip Staré.

X.

,,Potnik, prideš li v Sparto, povéj, da tnkaj ležimo
Mtvi, ker vélel takó je domovine úkaz."

eh besed, ki so nekdaj ob poti skozi termopilsko sotesko bile

vsekane v skalo, spominja se nehoté lovek, kadar gré mimo sta-

rega jurjevskega grobja v Zagrebu. Takoj pri vhodu je gomila z

velikim spominkom, a na njem spe bronast lev, ki ga tudi od ceste vidiš

ez precéj visoko ozidje. Tujec le radovedno vpraša. kdo poiva pod
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to gomilo, domoljub pa se zaraisli v národne zgodbe zadnjih petdeset

let, v katerih se je hrvaški národ vzdramil k novému življenju ter pre-

magal vse ovire, ki so se postavljale njegovemu razvoju. Danes Hrvat

ponosno stojí v vrsti med drugimi omikanimi narodi, a na véliki Upi

slovanskí hrvaška veja ni zadnja z bujnim svojim listjem in lepo di-

šeim cvetjem. Ali bilo je mnogo težavnega dela, in tudi bojev in ro-

doljubne krvi je bilo treba, da je vse tako postalo, kakor je zdaj. Pod

gomilo, ki sem ti jo pokazal, ležé prvé žrtve, ki so v boji za národne

pravice poginile dne 29. julija 1845. na Markovem trgu sredi belega

Zagreba.

Zadnjih petdeset let velja v razvoji hrvaškega národa vec, nego

cela stoletja; zato naj denašnje naše pismo bode posveeno ti redki

petdesetletnici, ki tudi za nas Slovence ni brez pomena. V življenji

národov nahajaš veselih in žalostnih dnij práv tako, kakor v življenji

posameznega loveka : a kdor se ne prevzame v srei, niti ne obupa v

nesrei, nauil se bode v .soli življenja však dan kaj novega, razvijal

se bode in napredoval im dalje tem bolje, in dosegel bo namen svoj.

Zgodovina hrvaškega národa pomni lepe ase, ali minuli so ; rni oblaki

so potemnili blagodejno solnce, hude nevihte so jele razsajati in malo

da niso polomile in ugonobile nedoraslega drevesca — národa hrvaš-

kega. Pa tudi hrvaško nebo se je jelo zopet jasniti. Kakor se po hudi

uri pokrepana príroda pokaže v novem svitu, tako so se na zaetku

devetnajstega stoletja po Francoskem prevratu evropskí narodi jelí drug

za drugim vzbujatí k novému življenju. Cudno in žalostno je takrat

bilo na Hrvaškem. Zemlja je bila razkosana, a národ razcepljen, da

mu nití skupnega ímena niso pu.stílí; državní jezik je bil latinskí,

v gosposkih drušinah se je šopiríl nemškí, in le pošli in kmetje so

govorilí še starí svoj jezik hrvaški ; Ijudskíh šol je bilo po vsem kraljev-

stvu samo osemnajst, v latinskíh šolah pa hrvaškega jezíka niti poznali

niso. Pod Hrvaško so razumevalí samo še tri županije, a ban je

ostal le še v spomínu na nekdanjo državno samostalnost. Hrvaške

knjige so bile bele vrane, pa se niso dale speale, ker je vsakdo písal

v svojem domaem narejí in však z drugim pravopisom.

V tem je francoski preobrat potresol vso E\T:opo in nove misií o

národní svobodí so prišle tudi na Hrvaško, kamor so jíh zaneslí mladi

Hrvatje, ki so se šolali na Dunaji in v Gradcí ter se že ondu med seboj

shajali in pomenkovalí, kako bi se hrvaški jezik opilil in ogladíl, da bi

imel isto veljavo, kí jo imajo drugi omikani jeziki. Toda kakor Hr-

vatje, tako so se tudi Madjari jelí trudítí, da bi povzdígnilí národní

svoj jezik in ž njim zamenili državní jezik latíní^ki. To je bila dobro

10
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premišljena zvijaa, s katero bi se po maleín imeli pomadjariti vsi na-

odje, ki žive pod ogersko kono in torej tudi Hrvatje. Ko je ogerski

deželni zbor leta 1825. sklenil, da imajo v prihodnje vse hrvaške obla-

stva pisati madjarski, zaelo je po Hrvaškem hudo vreti, in iz prepira

zarad jezika se je práv kmalu izlegel boj za državne svobošine. Dežel-

nega zbora takrat ni bilo, ali bile so županijske skupšine, ki so zdaj

ravno tako rešile hrvaške pravice, kakor so za cesarja Josipa IT. rešile

državne svobošine ogerske.

Hrvaški rodoljubi so v tem uvideli, da je Hrvaška, ki so jo ne-

milé usode skrile na zagrebško, križevsko in varaždinsko županijo.

preslaba, da bi se sama mogla upreti Madjarom; uvideli so, da treba

tudi Hrvate v Slavoniji, Dalmaciji, Vojaški krajini, Bosni in Hercegovini

pridobiti za národne nápore; da treba vsem skupaj jednega knji-

ževnega jezika in jednega jedinega narodnega imena. Pa tudi Srbi in

Slovenci, ki se po jeziku práv malo loijo od Hrvatov. imeli bi se pri-

dobiti za to idealno narodno zavezo. Gledé skupnega jezika so se práv

kmalu zjedinili; saj ga med vsemi slovanskimi jeziki ni lepšega in

slajšega, nego je blagoglasno nareje hercegovsko. Teže se je bilo od-

loiti gledé imena. Najbolje bi bilo pac, ko bi bili celi zavezi dali ime

„Hrvatska", kakor je nekdaj bilo; ali preve je bilo malodušnih Ijudij, ki

takrat nikakor ne bi krajnega imena slavonskega ali dalmatinskega hoteli

zameniti za narodno hrvaško, a še teže bi bilo za takšno „Hrvatsko"

pridobiti Srbe in Slovence. Da ne bi nikogar žalili, prekrstili so ple-

meniti rodoljubi sebe za Ilirce, narodno zavezo pa za Ilirijo, kajti

tako se je nekdaj v teh krajih zvala rimska pokrajina; tako so se južni

Sloveni práv pogostoma imenovali v latinskih knjigah; Slovenci in Hr-

vatje pa so Ilirijo poznali od Napoleonovih asov. Pri tem se nihe

ni trebal odrei krajnému svojemu imenu, ampak zval se je Ilirec iz

Slavonije, Ilirec iz Štajerské in tako dalje. Za prvi as je to bilo dobro

;

ali bolj ko je rasla splošna národná zavest, bolj je tudi ginilo ime

ilirsko, dokler ni popolnoma umolknilo.

Središe nove Ilirije je bil Zagreb, ki je odslé v kulturnem

razvoj i hrvatskega národa postal im dalje tem imenitnejši, kakor

smo že vekrat poudarjali v svojih dopisih ; na elu Ilircev pa je stal

mož, ki je z ilirsko idejo tako tesno zvezan, da se od nje niti ne dá

loiti. Ta mož je bil Ljudevit G aj
,
porojen v Krapini leta 1809. Ko

se je bil izšolal v Varaždinu, v Gradci in v Lipsku in v poslednjem

mestu po.stal doktor modroslovja, šel se je v Pešto uit pravic. Tu se

je seznanil s slavnim Slovanom Ivanom Kolár jem, ki ga je do

dobrega pridobil za slovanstvo. V Budimu je izdal Gaj mah spisek, v
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katerem je poiidarjal potrebo novega hrvaškega pravopisa ter dokázal,

da bi najprípravnej ši bil eški pravopis, ki smo ga potem res vzprejeli

Hrvatje in Slovenci. Vrnivšemu se domov na Hrvaško bila je Gajn prvá

skrb, da bi ustanovil asopis, v katerem bi se razpravljale národne po-

trebe, in kateri bi narodno zavest imel buditi in širiti po vseh hrvaških

deželah. Nasprotniki narodnega prospeha so poštavljali tému zaetju

veliké ovire, ali Gaj je šel pred samega cesarja Franja I. in sam si je

izprosil dovoljenja za izdavanje novin. Na svetih Treh kraljev dan leta

1835. je prišla v Zagrebu na svetlo prvá stevilka „Hrvatskih Novin"

z lepoznansko prilogo „Danico Hrvatsko". Kakor jutranja zarja nazna-

njale? so „Hrvatske Novine", da je na duševnem obzorji hrvaškem na-

poil dan, s katerim se zaenja nová doba národne zgodovine hrvaške;

danes pa se Hrvatje in Slovenci zadovoljni ozirajo nazaj na minulih

petdeset let, in ponosni smo na to, kar smo ta as za razvoj našega

národa storili na podlagi, ki so nam jo položili Gaj in njegovi Ilirci.

Kakor se ebele zbirajo okoli matice svoje, tako so se mladi pisatelji

zbirali okoli Gajevih „Novin" in njegove „Danice", ki so nove misii in

novi jezik nosile v najdaljne kraje vzbujene Ilirije. Gaj sam je práv

malo pisal, tem vec pa je delal z živo besedo in z bistrim umom, s

katerim je vodil in ravnal vse ilirsko gibanje. Pa saj je on tudi bil

pravi mož za to. Z Ijubeznivim pónašanjem, s istim in jasnim svojim

glasom, z bistrim in prijaznim svojim pogledom je oaral vsakega. kdor

je kdaj ž njim imel kaj opraviti. In kakor je on bil porojen za to, da

vodi „ilirsko kolo", tako je on znal nasprotnike ilirske mirno in od-

lono zavraati, kakor nihe drug.

Kolo ilirsko je bilo v tem em dalje tem vee in našel si v

njem ne le mladih Ijudij, ampak tudi izkušenih in imenitnih mož, ki so

narodni stranki dajali veo veljavo. Leta 1836. je Gaj svoja lista pre-

krstil v „Ilirske Novine" in „Ilirsko Danico" ; istega leta je profesor

Babukic napisal ilirsko slovnico ; a naslodnjega leta 1837. si je Gaj na-

pravil svojo tiskarnico. Ze dávno so Ilirci utili potrebo skupnega

društvenega zbirališa in leta 1838. so v ta namen v Zagrebu ustano-

vili narodno italnico, kateri so za predsednika izvolili rodoljubnega

grófa Ivana Draškovia. V italnici so se odslé shajali ilirski domo-

Ijubi ter se posvetovali o narodnih potrebah ; tu so uredovali novine ter

delali osnove za nove knjige; tu se je osnoval odbor, ki je imel na-

piavljati hrvaške gledališke predstave. Mladostno navdušenje in krepka

volja premagali sta vse težave, in leta 1846. so v Zagrebu dobrovoljci

iz najimenitnejšili rodbin peli prvo hrvaško opero „Ljubav i zlobu" od

Lisinskega. V isti italnici so leta 1842. izvolili odbor, ki jo imel

10«
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ustanoviti posebno književno društvo „Ilirsko matico". V italnici so

llirci nabirali starine in druge národne spomenike, ki so bili prvá podlaga

národnému muzeju; leta 1843. so ustanovili hrvaško poljedelsko

društvo; a napravili so tudi osnovo za u en o društvo, ki ga pa

niso niogli oživíti zarad pomanjkanja novcev. Ker je za toliko število

raznili društev italnica bila premajhna, sezidali so llirci za tedanje

potrebe dosti prostorni „N arodni do m", v katerem so se nastanila

vsa národná društva. Med nadepolnimi ilirskimi pisatelji, ki so se však

dan zbirali v italnici, bil je tudi naš rojak Stanko Vraz, kije

pisal navdušene lanke za Gajeve „Novine" in prelepe pesmi za „Danico".

Razven Vraza so se odlikovali lirski pesniki Dragutin Rakovac, Pavel

Stoos, Ivan Trnski, Toma Blažek, Antun Niemic, Mirko Bogovic in

drugi, a vse je prekosil Petar Preradovic, kateremu je sam Vraz pri-

sodil prvo mesto. Med epiki ni nobeden dosegel Ivana Mažuranica, ki

si je s svojim „Cengi-agom" postavil stalen sponiin
;
gledališke igre pa

sta v ilirski dobi pisala Ivan Kukuljevic in Dimitrija Demeter.

Prvi vspeh ilirskili náporov v državnem življenji je bil ta, da

se je leta 1845. hrvaški jezik smel oitno uiti na pravoslovni aka-

demiji v Zagrebu in da so leta 1847. na županijski skupšini v Za-

grebu sklenili, da hrvaški jezik v prihodnje bódi službeni jezik v vseh

šolah in vseli uradih.

Toda vse to se ni tako gladko razvijalo, kakor smo tu povedali,

llirstvo je imelo velikih ovir in silnih sovražnikov. Srbi so bili odlono

zoper ilirstvo in tudi med istimi Hrvati je bilo premnogo Ijudij, ki so

se iz raznih uzrokov upirali novému književnemu jeziku in ilirskemu

imenu ter lioteli, da bi ostalo vse pri starem. Najnevarnejši pa so

bili Madjari in njihovi prijatelji med hrvaško gospôdo in nevednim Ijud-

stvom. Hrvaška je takrat spadala pod deželno vlado v Budimu, in tu

se ni dalo niesar dosei. Leta 1843. je ogerska vláda prepovedala

ilirsko ime, in Gaj je tedaj svoje novine prekrstil v „Národne Novine",

lepoznansko prilogo pa v „Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko Danico", ali

prejšnjega navdušenja ni vec v njih, kajti ostrá cenzúra je neusmiljeno

brisala vsako slobodno besedo, in llirci so bili prisiljeni v svoj zagovor

izdavati v Belem Grádu nov list „Branislav". Istega leta so se vneli

hudi prepiri, ko je hrvaški deželni zbor imel voliti tri poslanec v skupni

ogersko-hrvaški državni zbor v Požunu. Madjarska stránka je pripeljala

v Zagreb dve tiso oboroženih mož, ali ban ni dovolil, da bi katerakoli

stránka z orožjem strahovala drugo in oboroženi kmetje so se razšli, v

deželnem zboru pa so izvolili za poslance tri postené Hrvate. Nemiri

iiO ae odslé ponavljali však as, dokler ni prišlo do krvavega boja, ko
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so se leta 1845. po stari ustavi imeli znova voliti oblastniki in urad-

niki zagi'ebške županije. Se predno je napoil dan volitve, zbirali so

se v Znfrrebu prívrženci obeh strank : narodnjaki so prepevali hrvaške

pesme, madjaroni pa so godli Rakocijevo koranico. Na dan volitve je

bil v banskom dvoru namešen ves bataljon vojšakov, ali volitve so se

konale še le dragi dan proti veeru. Zmagala je madjarska stránka,

ki je od veselja vriskala. v tem ko so narodnjaki zvižgali in psikali

ter se skozi vojšake prerili na Markov trg. Zdajei poi pu.ška na oknu

bližnje hiše in rani nekega dijaka. Narodnjaki so zahtevali, da se preiše

hiša, kjer je poil strel, vojšaki pa so zastopili vsa pota, da nihe ni

mogel s trga in jeli so streljati v zbrano množico. Ko bi trenil, ležalo

je trinajst narodnjakov mrtvili po trgn. sedem in dvajset pa jili je bilo

ranjenih. Tretji dan potem se je pomikal dolg sprevod proti gi'obju

svetega Jurija: krsta se je vrstila za krsto. in na vsaki si ital besede:

_l)anes meni. jutri tebi," le na zadnji bilo je zapisano : ^0 Bog. naša

kri aká Tvojega masevanja." Spei lev uva danes gomilo. pod katero

poivajo prvi mueniki narodnega preporoda: mueniška kri ]ia je do

danes obrodila že dosti lepega .-adri in .íe ga bo rodila.

Gaj je zopet nekoliko pomiril razburjene duhovo : on je tadi po-

})ratil Hrvate in Srbe. tor pregovoril srbskega patrijarha Ríijaica, da

je leta 1848. prišel v Zagreb in grófa Jelaica umestil v bansko ast.

Ko je na to deželni zbor izvolil poseben odbor, da uravná držíivopravne

razmere med Hrvaško, Avstrijo in Ogersko. bil je Gaj med najbolj de-

lavnimi odbornild : a ko se je bližala vojska z Ogersko. klical je zopet

on národ na boj. Ali s tem je njegovo delovanje bilo pri kraji. Nena-

doma se je odtegnil javnosti in živel je zase do svoje smrti leta 1872.

Z njim je umolknilo tudi ilirstvo. Državne prekucije in vojske leta

1848. in 1849. niso dale, da bi se književno in druge kultúrne náprave

iz dobe ilirske mogle mirno dalje razvijati : a ko se je zopet polegla

splošna burja. oparila je mrzla slaná vse narodno življenje. Namesto

llircev povstali so Jugosloveni. ki pa nikdar niso mogli v národu obu-

diti pravega navdušenja za misii svoje. Prvo njihovo delo je bilo

-Družtvo za jngoslovjensku povjestnicu", ki se je ustanovilo leta 1850.

in je dosti zanimivega gradiva za domao zgodovino spravilo na dan.

lirvatje so v ti dobi sicer dobili v Zagrebu svoje državno namestništvo,

ali ponemevalna prizadevanja tedanjili oblastnikov so tlaila kakor

mora vsako narodno zaetje. Ker smo se v tem svojem pripovedovanji

le toliko taknili politinih zgodeb, kolikor treba v pojasnilo kultur-

nega razvoja, nismo govorili o bau Jelaici, ki je tudi bil Ilirec ter

jfí s sabljo v roki delal za to, za kar so se drugi poganjali s peresom
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in živo besedo. Hraber vojšak in dober rodoljub je ban Jelaic vsekdar

bil zvest cesarju svojema, in ravno s temi lastnostimi nádejal se je, da

bo národu svojemu pridobil velikih državnih in narodnih svobošin : ko

je pa videl, da gre od leta 1850. vse narobe, postal je otožen in jel

je bolehati na dubu. dokler ni zase in za národ svoj prezgodaj umri

leta 1859.

Še le od leta 1860. zaelo se je zopet živejše narodno gibanje.

Hrvaški jezik je postal zdaj jedini službeni jezik po vseh šolah in urad-

nijah; Hrvatje so dobili vee državne svobošine in svojo deželno vlado:

hrvaške knjigi in asopisi množili so se od dne do dné, a zaele so

se gojiti tudi umetnosti in znanosti. Kako se je v Zagrebu ustanovilo

narodno gledališe in kako se je razvijala glasbena umetnost. kako se je

ustanovila akademija znanosti in umetnosti in kako Jeiolimsko društvo,

kako se je prerodila Matica in kako se je razvijalo narodno šolstvo ter na-

pósled celo odprlo hrvaško vseuiliše, — vse to smo obširno povedali v

svojih prejšnjib pismih iz Zagreba, na katera znova opozarjamo estite svoje

itatelje, da jim bode jasno, kaj se je na Hrvaškem za kultúrni razvoj národa

storilo zadnjih petdeset let. Z denašnjim pregledom pa smo izkusili dopolniti

omenjena poroila in tako vse zvezati v jedno celino, kolikor je to v jednera

pismu mogoe. „Zvonovi" itatelji bodo zdaj razumeli. zakaj se Hrvatje

pripravljajo, da bi dostojno praznovali to petdesetletnico narodnega pre-

rojenja. Petdeset let v življenji národov ni mnogo, ali zadnjih petdeset

let se je na Hrvaškem za razvoj narodnega bitja storilo vec, nego drugod

v stoletjih. Vidno znamenje nove dobe je bilo leta 1835. prvá .številka

prvega hrva.škega asopisa. a cez petdeset let imajo Hrvatje danes nad

petdeset raznih listov, katerih v samem Zagrebu izhaja pet in dvajset.

Slovenci se sicer niso mogli do dobrega združiti z Ilirci. ali duševná

zveza med Hrvati in Slovenci je zadnjih petdeset let postala era dalje

monejša in vsaka národná pridobitev na Hrvaškem, zlasti na književ-

nem polji, bila je tudi Slovencem na korist. Bog daj sreo za naprej

!

Pogovori.
Piše Jos. Stritar.

I.

ospod uredník ! Obšla me je misel, da bi morebiti ne bilo na-

pano, ko bi se po dolgem molanji zopet kaj novega povedalo

pod starim naslovom, ki sem ga po kratkem premišljevanji po-

stavil tem vrsticam na elo. Gradiva se mi je v ti dolgi dobi nabralo
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dovolj in tudi dobra volja, brez katere, meni vsaj. ni moci ni pridnega

zvršiti. jela mi je zopet svitati, kakor ko solnce pošije v temno izbo.

Kaj torej bráni, da gremo s ilimi momi in veselim srcem na delo?

Nekaj vendar. In to je najprej odpraviti treba. Ko sem bil po dolgo-

trajni bolezni toliko okreval, da sem smel in mogel zopet iz postelje,

pride mi neko jutro krátko pisemce od Vas. v katerem mi poroate, da

me „Slovenec" zopet obira, in to tako „kakor me do sedaj še nikdo ni prijel."

To hoe kaj rei! In konno pristavljate, da móram kaj odgovoriti.

Mene so, kakor veste, moji rojaki navadili, da znám kaj prebiti in po-

trpeti. Popadanja. psovanja, obrekovanja, natolcevanja in zasmehovanja

sem že vajen, kakor bera mraza. Ako bi lovek, ki me ne pozná, bral

vse to, kar se je pisalo po raznih listih slovenskih, moral bi misliti, da

sem jaz jeden najhudobnejšili Ijudí na svetu, gotovo pa najhujši sovražnik

svoje domovine, nasprotnik, katerega z vsem orožjem pobijati je vsakega

odoljuba sveta dolžnost. Zlasti v preteklem letu so me gonili ti rodo-

Ijubi kakor divjo zver po gošavi, ker sem svojim rojakom v ói povedal

nekaj bridkih resnif: vsaj preprian som bil in sem še, da je bilo vse

res, kar sem rekel, in tudi, da je bilo govoriti moja dolžnost. Lepo res

niso delali moji rojaki z menoj. ahko bi rabil še hujšo besedo ; ali jaz

sem izkusil v svojem življenji dovolj, da vem, kako nehvaležno delo je

pozabivši samega sebe truditi se za druge, koristiti jim po svoji moci.

Neizkušon mladeni upa hvaležnosti od posameznika ali od národa; mi,

ki poznamo življenje, smehljamo se mu pol žalostno, pol veselo. Lepo,

pravim, niso delali moji rojaki z menoj; ali vse to, rei smem, ni me
isto ni motilo v mojem proprianji, niti v moji Ijubezni do — kakor

bi kdo rekel — nehvaležne domovine. Jaz je ne bodem nikdar imenoval

nehvaležne, ker po moji misii imam jaz dolžnosti do nje, ne pa ona

do mene. Tudi bolelo me ni to srdito mahanjíi po meni; dobra vestje

kaj dobra tolažba; z dobro vestjo v prsih se tako nekako lahko diše in

piše, da je veseljel In hud, Bog mi je pria, da hud nisem bil in nisem

na nikogar! Meni so osebe, bodijo sebi ali drugim še tako imenitne,

isto brez vsega pomena. Kdor gleda z višine doli na hribe in grie, malo mu
mari, kako se zove ta ali ta, malo mu dé, e je ta za péd od onega višji.

Toda malo v strán sem zasel. Hotel sem rei, da me vsi ti na-

padi mojih rojakov niso pripravili iz mojega dušnega ravnotežja. Ali

ko sem i)rebal Vaš listi — bodi lepo rei ali ne; jaz se ne delám

vejega junáka nego sem — ko sem prebral Vaš listi, tresti sem se

zael, kakor ne vem kedaj. Seveda moji živci po bolezni niso bili še

práv v pravilnem stanji. Práv so rekli moji zdravniki — v množnem
številu móram govoriti, bili so trije — naj si privošim vsega, kar
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mi godi in dobro de dusno in telesno, a naj se ogibljem truda, skrbi

in preglavice : vsega kar loveka slabi na duši in na telesi. In sedaj to

!

Neprestano mi je, kakor sitna muha, rojila misel po glavi : Kaj more

neki to biti? „Tako Vas ni še nikdo prijel!" Ali mi niso že vsega

rekli! To more biti kaj, kar meri naravnost na ast, na poštenje. In

jaz sem mislil, da me bodo sedaj vsaj nekaj aša v miru pustili. — „Kaj

pa tvoja dobra vest?" poree tu kdo; „e ti vest niesarne oitá, kaj

se treseš, kakor šiba na vodi?" Takému odgovarjam: Ko bi ti, ko bi

sam najvišjega sodiša naelnik mirno ležal v svoji postelji, pa bi mu
stopila mahoma z bobneim korakom, z nasajenim bajonetom dva žan-

darja pred posteljo, ali bi ga zóna ne obšla, dasi ima dobro vest go-

tovo? Tako se je tudi meni godilo. — Pisal sem Vam ter Vas prosil,

da mi pošijete dotine liste. Potem sem se polagoma pomiril. Listi pri-

dejo, pravá kopica! Pod rto berem: „Dvanajst veerov, pógovori dok-

torja Junija z mladim prijateljem." To bode pa tisto, to vse torej ti

bode prebratí; in káko branje! Sramota, sama tvoja sramota! Zael

sem, kaj sem pa hotel!

Gospod uredník! Vi ste gotovo mož, ki vé, kaj je práv in kaj

ne; Vi poznáte naše razmere in veste, kdaj je govoriti treba, in kdaj

molati. Vendar se mi dozdeva, da niste práv pravega pogodili v

tem sluaji. Da me še nikdo ni do sedaj tako prijel , kakor gospod

doktor Junij , kateri se je pa — in to je vse hvale vredno — razven

tega izmišljenega priimka tudi možato podkrižal sé svojim pravim ime-

nom, tisto práv pravite, in jaz pravim še ve: Ne samo meni, nobe-

nemu Slovencu, kolikor je meni znano, ni se do sedaj še javno kaj jed-

nakega reklo. In kaj je to? Gospod doktor Junij mi v slovenskem

dnevniku „Slovencu," izrecno oitá, da vse moje pisarjenje (zlasti pa

nekdanji moj „Zvon",) „nima druzega namena", nego „pobijati kršanska

naela" ter „vero izpodkopávati slovenskému národu". Dalje, da jaz sé

svojimi nauki paim in pohujšujem slovensko mladino. Na to strán me

gospod doktor Junij kar naravnost v jedno vrsto stavi sé samim pe-

klenskim poglavarjem, in to dvakrát izrecno ! Jedenkrát napr. pravi: „Res

uenik (to sem jaz), katerega bi komaj oni „ta šantovi" prekosil." —
Ko bi bil jaz res tak, kakoršnega me dela gospod doktor Junij,

postavili bi me po vsi pravici, ko bi bila še tista srednjeveška navada,

na grmado in gospod doktor Junij bi gotovo, kakor tista znana „sancta

simplicitas," sé sveto gorenostjo za grmado drv nanášal. Kaj pravim? Ko

bi bilo res, kar mi oitá gospod doktor Junij, da paim in pohujšujem

mladino, kako, da me ni že ovadil ne samo dubovskí nego tudi dežclski

gosposki. naj ona stori, kar je njena dolžnost! Kako more ona gledati,
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da je še zdaj mladina v pouevanje in odgojevanje izroena takému loveku?

To je práv kakor bi volka pustil v hlev med nedolžne ovice ! Ali je pa gospod

doktor Janij že storil svojo dolžnost? Ali naj bode morebiti teh „dvanajst

veerov" ravno tista ovadba, katere priakujem od njega? Potem se mi je

však as, kader mi bode zopet moci nastopiti svoje uiteljevanje, nadejati „di-

sciplinárne preiskave". Naj mi nihe ne pravi, da „pretiravam"
;
g. doktor go-

vori toliko o logiki v svojem spisu, in to so isto logine posledice, kar pravim

!

Ali kar mi oitá, to tudi dokazuje korenito modroslovski izobra-

íeni mož. Za vzgled njegovega dokazovanja samo nekaj malega v po-

skušnjo. V dokaz, da uim in priporoam poltno Ijubezen mladeniem,

navaja gospod doktor Junij nasleduje iz mojega „Zvona" : . . . „Kaj treba

vedeti svetu, kdo je vaša boginja, kake „láske" ima, oi in ústa! Kako

vas „pece boleina", kako zdihujete po noci in po dnevi? — Ako torej

Ijubiš, mladeni, Ijubi zase, ne izpostavljaj svojih sladkih ali bridkih

utov v posmeh tujim Ijudem, ki imijo však svoje potrebe in opravke?"

Tako pišem jaz, in gospod doktor Junij pristavlja tem besedám: „Tako

uí Str. mladino ! (Res, uenik . . . glej gori !) Res sem tako pisal. Ali,

ko sem pisal tako, mislil sem, da so moji rojaki prebrisani Ijudje, ki

vedó, kaj je humor, ironija, satira, zabavljica, zbadalka, ali katero besedo

naj rabim, da me ume gospod doktor Junij. Kakor jaz poznám našega

Ribniana, ki hodi s krošnjo po svetu, ko bi mu jaz bral, ker sam mo-

rebiti brati ne zna, gori navedené vrstice, kar vidim ga, kako se mož na-

muzava, takisto posebno udno, kakor se zlasti naš Ribnian zna. Mož

s krošnjo na hrbtu bi razumel, esar ni v vsi svoji premodrosti in pre-

uenosti razumel doktor „sanctissimae theologiae." (Duhovnemu bralcu

pride tu gotovf) na misel neka beseda iz svetega pisma, jaz se ogibljem

citátov.) Uenost je lepa stvar, ali zdravá pamet ima tudi svoje koristi.

Ko bi imel gospod doktor Junij poleg svoje velikánske modroslovske in

bogoslovske uenosti, katero razklada svojemu „Mirku" in „Slovenevemu"

l)ralcu v svojem spisu tisto znano „drobtinico soli", videl bi bil lahko.

da so tiste besede, katere njega tako pohujšujejo, sama, gola ironija, in

to práv jasná, prozorna, ne kaka skrita. zavitá ironija. In ironija. pravijo,

da je asih boljše orožje, nego katero si bodi drugo; vsaj Francoz trdi.

da smešnost ubija; videl bi bil in spoznal, da s tistimi besedami za-

smehujem tisto nezrelo Ijubkovanje, katero sem nekje imenoval „peto-

šolsko" Ijubezen. In zato — hudi! Tista „drobtinica soli", ko bi jo

imel, bránila bi bila tudi gospodu doktorju Juniju, v javnem listu pisati

tako, kakor piše on, o spolni Ijubezni! Todä, však jx) svoje, jaz moža

ne bodem klical pred svojo sodiše. kakor on mene klio pred svoje. —
Da gospod doktor Junij nima „organa" za ironijo, to nam káže tudi še
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nekaj druzega, kav mi je vzbudilo práv prijeten smeh. V tem listu smo

brali predlanskim neko povest z naslovom : „Cmokavzar in Ušperna". Naslov

že je vreden „^to krou". To povest sem bral jaz s pravim veseljem in

práv hvaležen som bil zánjo neznanemu mi pisatelju. Taká satira je

pravá šiba, ki novo mašo poje. Komur ne ozdraví to mazilo dotine

bolezni, njemu ni pomoci.*) (Samo malo predolga je!) To klasino satiro

imenuje ueni gosp'od doktor Junij v svoji sveti jezi „nagnusno, trivi-

jalno, kanibalsko povest" ! Od zdaj zanaprej naj bi slovenskí pi-

satelj, kateri kaj takega dá med Ijudi, da ne bode pomote in pohuj-

šanja, vselej izrecno pristavil : to je ironija. satira i. t. d. Dan danes lo-

vek ne more biti preve prevideii in oprezen v teh hudih asih ! AH

aši loveku vse ni ne pomaga. Moja ocena Preširnovih pesmi nima,

kolikor se spominjam, ni ironije v sebi. resno je pisana od konca do

kraja, kar je belega. imenujem belo in rnemu pravim rno: in vendar

jo je gospod doktor Junij isto napano raznmel, kakor káže. Oitá mi

namre. da v imenovánem spisu „obožavam" Preširna. kar je seveda

veliká pregrelia proti prvi zapovedi božji. Za Boga svetega. kje in kako

obožavam ubozega Preširna? Ali jaz ne veni. kaj pišem, ali drugi ne

vedó, kaj beró ? Razsodba o ti alternativi ne pristoji meni, ali toliko pa

vendar lahko reem, da kaj takega nikoli nisem nameraval. Jaz Pre-

.širna nikoli nisem šmátral za boga (niti z malo niti z veliko rko). Ne

bog, lovek je bil naí Pre.širen, ves lovek od nog do glave ; ne navaden

lovek, kakoršnih se na stotine izprehaja po „Zvezdi" in tisoe po

„Pratru"
;
„per eminentiam" lovek je bil Preširen, grehov poln in sla-

bosti, kakor smo mi drugi, kakor so tudi taki. ki zró z milovanjeni

in zanievanjem doli na nas slabostne Ijudi ; a poleg tega je imel še dru-

gega nekaj, kar pa ni tako navadno. Dá, lovek je bil Preširen in ubog.

nesreen lovek. Njegovo loveanstvo pa in nesrea njegova je bila

naša srea. Da je bil Preširen bog, ne bi nam bil podaril tistih ne-

smrtnih pesmi, katere so zdaj naše veselje in naš ponos ; kajti bog (z

malim h) še pesnik biti ne more, ker ne uti po loveško. Todá, ne

dalje, da ne zabredem morebiti nevedomá in nehotoma v káko bogo-

kletje; gospod doktor Junij bi mi utegnil oponašati, da verujem v bo-

gove ! Kar se pa tie tistega mojega spisa, ob katerega se gospod doktor

Junij tako izpotika, .še to : Toliko let je že preteklo. odkar sem ga dal

med Ijudi, ni sramotno bi mi ne bilo prositi zánj blazega potrpljenja,

vendar jaz pravim : bodi si spis kaj pridá ali ni. tudi sedaj bi mu ne

vedel kaj posebnega odvzeti ne prideti; kakoršen je, tak naj ostane.

*) In kakor je videti, ozdi-avila je v resnici literarno bolezen, zoper katero

je bila namenjena. Dred.
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Kakor sem sodil tedaj, tako sodim tudi sedaj o Preširnu in sploh o po-

eziji; komur ta moja sodba ni po volji, njemu ne morem pomagati.

Kakor sem torej rekel: Res je, kar pravite, gospod uredník, da me
ni še do sedaj nihe tako prijel kakor gospod doktor Junij. Vendar ste

me, ne zamerite. po nepotrebnem tako prestrašili sé svojim poroilom,

da bi mi bil strah skoraj škodil. Kako prijetno sem l)il iznenaden, ko

sem že po kratkem branji videl, da gospod doktor Jniiij samo po moji

senci malia, kar me toliko boli, kakor tistega višenskega kozia, ki ga

je bila zadela jednaka nezgoda, Ko bi bil jaz res tak. kakoršnega me
je naslikal gospod doktor Junij, bil bi v resnici easnega in venega ognja

vreden, in po vsi pravici bi me sé sveto gorenostjo sovražil in pobijal

moj visoko estiti sovražnik. Hvala Bogu, da sva si jaz in pa tista slika

podobná kakor dan in noc. Gospod doktor Junij, kakor káže, uti se

poklicanega, da me pobija sé svojim uenim orožjem. kakor sveti Jurij

(da ga ne primerjam z nekim drugim vitezom) tisto peklensko pošast.

ki se mu vije pod konjem. Ta sveta vojska je njegov - šport", ona se

mu zdi pravi smoter njegovega življenja. Jedenkrát se že je zagnal v mé
s kaj imenitnim orožjem, prijel meje polatinsko! Gospod doktor Junij

si je naredil neko strašilo, na katero je obesil razline záplate iz vseh

filozoíinih sistem ter pod nje zapisal moje imé. Kogá naj straši to stra-

šilo? Jaz upam, da se ne bode nihe križal pred njim. razven kaka

stará ženica ali pa gospoda doktorja Junija verni „famulus" Mirko!

Zato pravim, da se motite, gospod uredník, ko menite, da móram

kaj odgovoriti svojerau nasprotniku. Kogar on s to udno razpravo pre-

govori in spravi na svojo strán, ta je že njegov. [(rivošim mu ga iz

srca! In vendar, e pogledam stvar z druge stráni: ko bi bil jaz hu-

doben lovek in pa v zadregi za humoristino tvarino, hvaležen bi moral

biti gospoda doktorju Juniju, da mi je tako radodarrio podal toliko iz-

bornega gradiva. Kaj bi ž njim poel kak gradiva laen nemški listkar I

Dvanajst veerov, dvanajst „feuilletonov" ! In kakšnih I Kar samo bi se

pisalo! Ali jaz nisem gradiva potreben, niti budoben lovek. Nikakor

neem žaliti niti smešiti moža, kateri gotovo ne dela tako iz hudob-

nosti nego iz dobrega namena. Pobijaje mene in moja naela méni, da

slúži svojemu Bogu in sveti veri, za katero misii, da se vse sme. Jaz

islam vsako preprianje, bodi še tako udno, da je le pošteno. In zato.

ker šmátram gospoda doktorja Junija za poštenega moža. lioem vendar

premislivši se izpregovoriti o njegovem spisu v vsi prijaznosti nekoliko

resnih besed.

Moja sodba o gospoda doktorja Junija spisu je krátka: Narobe

práv I Jaz nikoli in nikjer nisem in ne bodem pobijal kršanskih nacel

;
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jaz sem in bode;n. to pravim njemu in vsakemu, kdor slišati hoe. v

vsi svoji slabosti in grešnosti. dober kristijan. Ce se v vnanji pobož-

nosti ne morení meriti s ponosnim farizejem, smem se v svoji skrom-

nosti na strán staviti ponižnemu mitarju stojeemu pri durih svojega

lírama. Kakor tá ni bil zavržen, tako upam tudi jaz kdaj milost najti

pred Bogom, pred sodnim stolom njegovim. Vere jaz nikoli nikomur

nisem izpodkopaval in je ne bodem; najmenj pa svojim rojakom, mla-

dini slovenskí. Tega že zato ne, ker nimam, kakor sem že nekdaj rekel,

esa podati loveku na mesto vere izgubljene. Blagor loveku, tako

pravim še zdaj, kateri ima to tolažbo, in nesreen. kateri tava brez nje

— po ti solzni dolini ! Nikoli in nikjer nisem jaz pohujševal in páil

mladine. Ravno nasprotno: pouevati jo in izobraževati, srce ji blažiti,

prizadeval sem si v vezani in nevezani besedi. Ta je bil poglavitni

smoter vsega mojega pisateljevanja ; kaj sem dosegel, to je drugo vpra-

šanje. Bodi mi za to slovenskí národ livaležen ali ne bodi, zanikati

mojo dobro voljo, moje pošteno prizadevanje, te pravice nima nikdo,

tudi gospod doktor Junij ne! Kaj to meni, e se v istem spisu tako

povzdigujejo moje literárne zasluge, e se mi sláva poje, kakor se ni

do sedaj še nobenemu slovenskému pisatelju! Jaz nisem raladi, kadilo

meni ne omámi možganov; kako nelepa prikäzen je napuh, to vidim

na drugih! Jaz nisem „slovenskí Lessing", nisem stvarnik novega slov-

stva, pojte mi s temi neješimi priimki ! In moje vplivanje na novejše

pisatelje in pesnike slovenské? Tisti nesreni apostrof sem iztrebil iz

slovensl^e pesmi in vanjo sem uvedel ono glasovito rimo : „sedela je"

in „pela je", ki je sedaj pri Slovencih tako strašno imenitna! To je

vse! Vsakemu svoje; meni pa naj se pusti postená volja! — Moji spisi

pohujšljivi! Razven dveh, treh mladostnih pesmi, katere res niso za

otroke, in morebití jedne satire, katera je res nekako debela po svoji

obliki, a po svoji vsebini eminentno morálna, sme se dati však spis

mojega peresa v roke nepopaeni petnajstletni deklici; e pa deklica

nájde v njem kaj pohujšljivega. to káže, da ni bila že prej dosti pridá.

Dežela naj izvoli petero mož, oní naj razsodijo, da se v mojili spisili

vera izpodkopava in mladina pohujšuje, jaz sam jih sežgem, kar jili

imam; potrebijo naj se iz vse dežele, prepovedó mladini in starini. in

jaz ne zapíšem nikdar ve slovenské besede! — —
Moj idealizem se mi oitá, in kdo mi ga oitá? Duhoven gospod,

tisti mož, ki me z druge stráni tako neusmiljeno bia, eš, da nimam

kršanstva ! Kako se to ujema in veže ! Ali ni kršanstvo skozi in skozi

idealno ? Ideálnost je pravo bistvo njegovo ; idealnost je njegova mo,
tista mo, ki je svet premagala. In jaz bi ne smel biti idealist? AU
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naj bodem materijalist? Ne, ravno materijalizem jaz pobijam s takim

navdušenjem, s tako sveto gorenostjo, kakor moj nasprotnik mene, svo-

jega namišljenega protikrista. Gospodu doktorju Juniju se je tudi tu

pripetila neka neprijetna zmotá; v svoji preuenosti in pregorenosti za-

menil je mož moj idealizem s tistim filosofinim, o katerem toliko go-

Yori. Beseda ga je premotila; ali kaj takega se sme zgoditi otroku,

ne pa modroslovski glavi ! Kaj beseda? Na stvar je gledati treba! In

kakšen je moj idealizem, to kažejo moji spisi; po njih naj se sodi; ne

samo to, tudi naravnost, izrecno sem govoril o svojem veroizpovedanji.

Sama beseda: „Sursum corda", katero vekrat rabim, katera je pravo

gaslo moje, mogla in morala bi kazati gospodu, da si moj idealizem in

kršanstvo nista nasprotna.

Tako nekako sem že govoril sósebno v svoji znani pravdi sé

„Zgodnjo Danico". Gospod doktor Junij se strašno buduje, da so se

moj tedanji nasprotnik, „Zgodnja Danica" sama in vse slovensko du-

hovstvo „preslepiti dali mojim lepim besedám", kakor pravi. Kar se

tie tiste znane pravde moje, menim, da ni nobenemu izmed nas na

sramoto. Jaz sem v nji razložil in pojasnil svojo namero, svoja naela,

a moja nasprotna stránka se je dala prepriati mojim besedám. In mir

je bil zanaprej med nami. Preslepiti ! Jaz nisem slepar ; ravno nasprotno

;

jaz pobijam sleparstvo povsod, sósebno pa sem si vzel za nalogo — však

lovek ima svoj „šport" in svoje veselje — pobijati ga v slovstvu, koder

se tako rado šopiri. Jaz nikoli in nikjer ne slaparim niti v zasebnem

in javnem življenji, niti v knjigi. Jaz govorim in pišem vedno in povsod,

kakor mislim in utim ; to bodi reeno jedenkrát za vselej ! Kar sem

rekel že tam in drugje, to ponavljam še jedenpot: Kar uite vi, du-

hovniki, na leci in v izpovednici, isto uira jaz, samo z drugo besede,

v svojih spisih. Istega sovražnika imamo vi in jaz, in kateri je ta

sovražnik? Vi ga imenujete nevérstvo, jaz mu pravim materijalstvo

in to je jedno in isto.

Moje svetožalje gospodu doktorju Juniju tudi ni po volji. Jaz ga

ne vrivam nikomur, zase pa mislim še vedno o njem, kakor sem nekdaj.

Tudi sedaj še trdim, da so vsi pravi pesniki poznali ta ut; zlasti pa

dandanašnji po mojem mnenji lovek ne more biti pravi pesnik, e
mu ni kaplja tega bridkega uta ogrenila srca. O tem preimenitnem

predmetu ve o drugi priliki, zdaj samo toliko : Vi se posmehujete sve-

tožalju, ali pa veste, kdo je prvi in najveji svetožaljnik ? Ko je Kristus

na Oljski gori krvav pot potil, ko je govoril: „Moja duša je žalostná

do smrti", ali mu ni tedaj težilo srca vsega loveštva gorje? Ali ni vse kr-

§anstvo tako reko pomoeno v svetožalje? Kako je ta ut nemora-
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ralen? e ne utim samo svoje boleine, e me pece tudi brata svojega

rana, ali ni to najgloboji izraz kršanske Ijubezni? Pustite me vendar

v mira sé svojim Schopenhauerjem, svojim darvinizmom in svojo „nir-

vano" ! Zopet besede, samé besede ! Jaz za nikomur stopinjic ne pobiram.

O življenji sem mislil tako, kakor mislim sedaj, ko nisem še vedel, da

je kak Schopenhauer na svetu. Nemoralno bi bilo to svetožalje, ko bi

bilo „pasivno", da rabim tudi jaz jedenkrát ueno besedo ; ko bi uilo:

Zivljenje je nesrea, konajmo je torej. Moje svetožalje govori : Siromaki

smo vsi, kar nas živi, pomagajmo si torej.

Kar govori ueni gospod o usmiljenji do živali, to pa res ni nje-

govemu srcu na ast, da ne rabim hujše besede! —
Zdaj se mi pa zdi, da sem, proti svojemu prvotnému sklepu, vendar

nekaj odgovoril. A ker je že pisano, bodi; menda pa vendar komu práv

pride. A predno sklenem ta pogovor, dostaviti mi je še nekaj. Y svojem

„dodatku dvanajsterim veerom" obdelava gospod doktor Junij jednako

kakor mene, samo bolj na krátko in rahlo seveda tudi dva gospoda,

katera sta mi bila nekdaj sotrudnika in kolikor toliko somi.šljenika, a

zdaj sta mi, kakor se govori, prepriana nasprotnika. Prvi je gospod

Emil Leon. Tudi njega dolží gospod doktor Junij, da trosi bogotajstvo,

nevero in kaj vem še kaj, po svojih sijajnih in zato tem nevarnejših

spisih ; sladek strup imenuje se to. Da bi jaz bránil in zagovarjal tega

gospoda, tako nespameten nisem. Lepo bi me pogledal, ko bi se jaz

predrznil ziniti besedo zánj.

Drugi je gospod Šimon Gregori, nekdaj X v dunajskem „Zvonu".

Kaj pa njemu oitá gospod doktor Junij ? Morda vendar ne tudi bogotajstva

!

Dá, práv pravo, istinito bogotajstvo ! — Salo ! — Istina ! — Nemogoe !
—

Pri nas je vse mogoe ! — A v kateri pesmi njegovi je izteknil bogotajstvo?

— V drugih pesmih je našel druge pregrehe, bogotajstvo pa v pesmi, katera,

po moji sodbi, ni samo jedna najboljših v našem mladem slovstvu, nego tudi

izmed najpobožnejših — seveda se mi poree, da sodim jaz o pobož-

nosti kakor slepec o barvi — v pesmi: „loveka nikar!" — Kako, za

Boga svetega? — Takó: V ti pesmi pravi pesnik, stvarnik, da naj po

njegovi smrti iz prahu njegovega ustvari cvetico ali pevko-tico, torej

mu „svetuje" ; v drugem delu pa mu „odsvetuje", naj ne stvari

loveka. — Zaetek je dober, a dalje, dalje! — Kako pa dalje sklepa

gospod doktor — logika, logika, sama logika, meni previsoka in

pa tebi tudi — kako sklepa in sklepa, da pride napósled do bogotaj-

stva in „pantejizma" (nikoli brez tega!) to, o kristijan, beri sam, meni

bi ne verjel, da se more kaj takega pisati, a kaj še tískati! To se bere

v „Slovencn" .5tev. 294. z leta 1884. po Kristovem rojstvu! — Gospod



A. Fnntek : Utop^em zroa. 159

doktor Junij dela tako, kakor tisti diplomat francoski, kateri je dejal,

da spravi lahko na vislice katerega koli loveka, e mu le daš dve vr-

stici njegovega rokopisa. Ako obvelja tega gospoda logika, kdo more

še rei, da njemii se ni bati oitanja bogotajstva, nevere, panteizma iu

jednakih pregreli? Kaj se more s to logiko iztolmaiti iz Kristusovih

besed: „Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" Poskusimo — toda

„sancta sancte" ! — —
Rekel sem, da neem žaliti ali smešiti uenega gospoda. Morebiti

mi bode oital, da sem se tu izneveril svoji obljubi; morebiti so moje

besede res malo pikre, ali jaz res ne morem drugae. In e ga to malo

boli, naj blagovoljno potrpi za dobro stvar ter pomisli, kako je on ravnal

z menoj ! Meni se pa zdi, da so primeroma še práv rahle moje besede.

Ko bi prišlo kakemu nemškemu listkarju kaj takega v roke, kako po-

jedino bi si mož napravil! Da razven gospoda doktorja Junija, níhe
drug pri nas ne bode jednako tolmail té pesmi (kako govori Goethe o

takih tolmaih!) — tega ne bodem trdil; a videl bi pa vendar rad

takega moža, kakšen je, od oblija do oblija

!

Tudi gospod Šimon Gregori torej ne potrebuje moje brambe in

pomoci, še hvaležen bi mi zanjo ne bil; kaj bo tak pritlikavec, ki še

samega sebe braniti ne more! Tu mi morebiti kdo poree: In ko bi

gospod Siraon Gregori potreboval brambe, on ima drugih mož, ki

se potezejo zanj. In práv bi govoril.

Zdaj pa bodi že skoraj konec tega osebnega kavsanja in prepi-

ranja
;
jaz Vam ne morem dopovedati, gospod uredník, kako mi že pre-

seda! Delavci naj delajo, ne pa da bi se vedno pregovarjali ali celo

pretepali na polji. Na delo torej prihodnji!

•iS^

UtopUeni zvon.

^e iz valov na Biedu zapoj e zvon glasán,

* Tedkj se dvigne groza in ž njó vihár strafián

Veslár plaänó obrne do kraja olni svoj

In križa se in moli in zré v vodóvja boj.

V vodäh zrcáli z vrhá se svetli blejski grád,

Oospáje v njem živela cvetoa kot spomlád,

Oh! toda cvet na lici venél kot roži je,

Ko ji srcé tožilo po mrtvem moži je.
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Sopróga zlobne roke so ji orópale,

Jezéia hladne vode so ga pokópale,

Pa rádost v srci njenera zagrebel je spomín,

Zagrebsti pa ni mogel solzá in boleín.

Obraz Device svete, nje svetlí, míli žar

Blažil jih je in lajšal, nmíril pa nikdár,

Pogléd v skrivnóstno vodo in na neba obok,

Ta vzbujal je na novo v njé srci tožni jok.

Na nje povelje mojster prekrasen zvon je vlil,

Posóde, líšp od zlata je v njega stopil bil.

Oh! kot nebeško petje, takó je péval zvon —
V spomín naj bi z otóka možú odméval on.

In ladje so prepregli z ovoji írnimi

In vanjo položili so zvon sreberni mi;

Glej ! tajno vode sinje pod njim šepéejo

In v žarih se nebeških svetlo bleskéejo.

Pa ko prispó veslárji na sredo sinjih vód,

Tedaj se dvigne groza in divjih sap grohôt,

V jezernih sil vršenji omaga sila rok,

Dtihne krik obúpni, mini veslái-jev jok . . .

Pokópan je še danes v vodah sreberni zvon,

In iz voda še danes zapoje íasih on,

Tedäj pa vstane vselej prete, srdit vihár

In v ladji urno h kraju beží tedäj olnár!

Poslal iz Rima pápež je zvon svetál in nov

In sam nad njim je molil in dal mu blagoslov,

Na Biedu zdaj glasí se iz stolpa temnih lín

Kot biede borne žene glasán in svet spomín.

In kadar v cerkvi romar pobožno ž njim zvoní,

Tedäj se mu izpolni, kar koli si želí,

Tedäj na grob vetróvi glasóve nósijo

In bledi borni ženi pokoj a prósijo.

Na tujem je umrla v samôtni célici.

Na Biedu zvon pozvanja glasnó v kapélici;

Na Biedu še glasí se iz stolpa temnih lín

Trpée biede žene glasán in svet spomín!

A. F untek.
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II.

|zlij i z srca potok se krvaví

:

Gradíl sem ti jezove tisoere,

A zdaj si vzkípel do najvišje mere,

Valov pretrudna mo mi ne ustavi.

Nekdäj sem úpal, da srcé ozdravi,

Da stene se razraaknejo stotere,

Kí vzdignile se mi okoli vere

V Ijudi in v sé : up tudi ta odplavi I

Izvôri so veselja vsi izcrpni,

Samo studenec sléharne bridkosti

Nigdár nam v žilah svojih ne presíha.

Mirúj, srcé, in zberi vse kreposti,

Damož do póslednjega žijem vzdilia;

Ko pride bela smrt, molé otrpni.

Srcé je v meni jedna sama rana,

In gledam svet brez rožnega ovoja,

Kar mi je s táboj, zlata mati moja,

Ljubezen najsvetejša zakopaná.

Siroti zdaj ljubezen je neznana,

In pešam v víhri notranjega boja;

Kje mislij rešim se obupnih roja,

Kje duša meni bode okrepana?

Ti si bila mi varno pribežíše,

Mo oslabljeno mojo ti živila.

Ti vzdigala si upe mi potrte.

Bilo srcé je tvoje mi svetíše,

Nahajal do mirú in tolažíla

Však hip sem vánje duri jaz odprte.

J o s. C i m p e r m a u.

í—>«^^^i^-vy—

>

Slávni Slovenei.

,Slavme slavné slávu SlávSv slávnych".

J. Kolár.

1.

Dr. Jakob Župan.

o stoletniei rgegovega rojstva.

Spísal Fr. Wiesthaler.

(Dalje.)

Župan je bil tudi navdušen rodoljub, ki domovinske svoje

Ijubezni ni imel samo na jeziku, temve jo je vsigdar i de-

janski skazoval. Poslušajoô glagolsko petje ni se mogel solz

vzdržati. Vsaka slovenskému národu storjena krivica spekla ga je huje,

nego da si njega samega razžalil. V svojih spisih je širil le slavo svojih

rojakov, razkril marsikako imenitno „delo pokojnih oetov" naših ter

ustno in pismeno v prozi in verzih bránil ast národa slovenskega. To

nam spriujejo gori navedené nemške razprave, pa tudi mnogobrojne

slovenské pesmi njegove. Oponašalo se je našemu jeziku, da je le po-

kvarjeno nareje. V spisu: „Vorzug des Krainisehen vor dem Russischen

und Serbischen" pripoveduje Župan, kako je Eusa in Srba z neovržljivimi

11
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dokazi preprial, da je kranjsko (= slovensko) nareje menj pokaženo

nego rušina in srbšina, ker je še dandenašnji slovanšini sv. pisma

bolj podobná kot ona dva jezika. Zoper oitanje, da je slovenskí jezik

ubožen, sestavil in prevel je „Hundert Äusdriicke, die Verzehrungssteuer

betreffend". Vesel in ponosen je dal ponatisniti „Des Prinzen de Ligne

Urtbeil uber Slaven und Slavismus" : v dotinem spisu (objavljenem

najprej v „Suite des lettres et pensées du Maréchal Prince de Ligne",

Vienne, chez Schrämbel, 1818, p. 153— 154) graja pisatelj napano iz-

peljavo besede „Slovan" od „esclavon" (= suženj) ter ui, da jo je iz-

vajati od imena: „sláva (= gloire). Abotnim „klevetnikom" slovenšine

je dokazoval lepoglasje našega jezika, zlagajo pesni brez s in c. Da je

v soli prostovoljno poueval slovenskí in na svoje stroške po slovanskih

krajih potujo nabiral narodno blago ter tako svetu kázal „lik domáce

navade in misii" (primeri njega zbirko 500 lepih pregovorov slovenskih),

vse to smo poudarjali že zgoraj. Njegova neumorna delavnost, njegovo

vzgledno domoljubje in od silne navdušenosti za slovanstvo kipee pisa-

teljevanje je vzbudilo in podnetilo marsikakega Slovenca k jednakemu

delovanju v prid in ast toli zanemarjeni oevini. In tudi to je zasluga,

ki ni, da bi se prezirala. Po vzgledu uitelja svojega gojili in likali so

slovenšino tudi bogoslovci, poznejši cerkveni govorniki, ter s tem dokaj

pripomogli, da se je izboljšala i národná govorica. Izmed vseh uencev

sta se Zupanovega dúha navzela najvec J. E. Kovai in P. Hitzinger

(Znojemski, Podlipski).

Obžalovati je le, da je Župan popolnoma umolknil, odkar ga je

bila ona bridka usoda zadela; kajti iz prijateljskih pisem je razvidno,

da je nameraval še marsikaj koristnega v dežel posiati, tako n. pr,

prevod sv. pisma, najbrž po izvirnikíh osnovan, Komenskega, legendo

Kosegartenovo, réke, duhovne ogovore, rtice zadevajoe slovensko po-

vestnico, jezikoslovje, zemljepisje in krajobrazje i. t. d.

Vrednost in veljavo Zupanovo so nepogojno priznávali vsi vrstniki

njegovi brez razloka stanu in národnosti. Cislali in spoštovali so ga

grofje in baróni (Attems. Gali, Hobenwart), prijateljski si je dopiso-

val in obeval z najznamenitejšimi književniki tiste dobe: z Vodnikom.

Kopitarjem, Z, Zoizom, Preširnom, Eavnikarjem, Dobrovskim, Lukija-

nom Mušickim, Jarnikom, Pimcem i. dr.
;

posebno se je bil priljubil

nemškemu pesniku Fr. Hermannu von Hermannstlial. ki je Žu-

pana celo v verzih slávil. Spoštovali in Ijubiíi pa so ga vkljub njegovim

slabostim tudi uenci njegovi. Ko je bil Župan radi svojega vedénja

v sodni preiskavi, zaslišali so bili tudi vse njegove uence zaporedoma;

vprašani, kako sodijo o svojem uitelji, izrazili so se izmed vseh le
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trije nepovoljno o njem i to trije taki, kóje je bil Župan s svojim mu-

hastim razredovanjem razžalil. Vsi drugi so molali, akopram bi bili tudi

lahko kaj nevšenega o njem zinili; M. Peternel, lansko leto umrši

profesor Ijubljanske reálke, pa se je celo krepko potegnil zánj, reko:

„tako izvrstnega uitelja nismo še nikoli imeli in ga tudi nikdar vec

ne bode,"

Dela Zupanova do sedaj še niso zbrana, nego se nahajajo raztre-

sena po „Kr. Cbelici" in že omenjenih nemških asopisih. Nekoliko dosle

še nenatisnenih epigramov njegovih pa sem dobil v rokopisu, ki mi ga

je pred tremi leti izroil Ijubljanske gimnazije dijak M. L., eš, da se je

našel na njegovem stanovanji (Prene ulice, štev. 2, prvo nadstopje) na kraji,

„kamor pes hodijo kralji in cesarji". Rokopis je bil nekdaj sešitek podol-

govate, ozke oblike,*) broje 18 listov, toda zdaj je v sredi preklan in neko-

liko raztrgan, a vendar popoln, izvzemši dva lista, katerima je polovica

odtrgana. Pisava se odlikuje po krepkih in linih potezah, ki prihajajo

brez dvojbe od Zupanove roke. Rokopis obseza 4 pesmi Kosmaeve
(Spomlad, Leto, Jese, Zima), 1 Kasteelvo (Veer o Kresu), 2 (3?)

Potonikovi (Žnice, Mlatii (?), Slabá vinska letina), 2 pesmi (Krim

o Prulski obletnici, Lah od Krajnca) in 108 epigramov Zupanovih
(sprva jih je bilo 113, a 5 jih je zdaj odtrganih, zato se pa košatijo

nekateri drugi v dvojni, celo v trojni obliki). Pesmi so že vse brez

izjeme v „Kr. Cbelice" prvih treh zvezkih natisnene, izvzimši jedno,

kateri je neznan pesnik nadel našlov: „Mlatizhi". Slove pa tako:

1. 2.

Na noge mlatizhi! Sukajmo rozhice,

Petélin budí: Pik, pika pok bit:

Hlapzhizhi! deklizhi! Stog polnjo sheníze,

Skôr ura bo tri. Mi ozhmo prasnit.

3. 4.

Prevéfla rasbijaj, Jofht pika, pa ftoka,

Nafade rasrí, Pje fokika krop:

Práv, drenik! fe svijaj, Rebule fit poka

Po redu mi bi. Junafhko Jur fnop.

Cegava je ta pesem? Opiraje se na notranje razloge, t. j. na

krepki zlog in jedernate izraze, ki sicer znaijo Zupanovo dikcijo, trdi

g. prof. Mar n, kateremu sem jo pokazal, da je brez dvojbe Zupanova,
ne pa, kakor jaz ugibljem, Potonikova, egar proizvodi iz te dobe

so po mnenji gospoda profesorja vsi bolj mehkotni in medli ter se

ne morejo nikakor ponašati s tako vrstoto in krepkostjo, kakeršna dii

) Také sešitke je Župan imenoval „o mar i c e". Zloživší toliko pesnij, da

jih je bilo zadosti za jedno „omarico", prepisoval jih je ter nosil svojim prijateljem.

11*
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to pesem. Tému nasproti bi jaz v obrambo svojega nazora poudarjal

naslednje, deloma „zunanje" razloge: 1) ako prisodimo „Mlatizhe" Po-

toniku, mora se razporedba v rokopisu popolnoma primerna in dosledno

izpeljana imenovati ; kajti potem bi bile pesmi razvršene po pesnikih, ki so

jih zložili, v tem-le redu: najprej 4 Kosmaeve, za njimi 1 Kasteleva,

3 Potonikove in na zadnje samé Zupanove. Ta lepi red pa bi bil skažen,

ako to pesem priznamo Županu, ker bi na ta nain jedna Zupanova

stala med dvema Potonikovima ; — 2) ravno pred „Mlatizhi" stoji

Potonikova pesem „Shnize", tako da so ji „Mlatizhi" práv primeren

nasprotek; ne dozdeva se mi pa verjetno, da bi mogla od dveh razlinih

umetnikov prihajati nasprotka, ki se tako lepo ujemata; — . 3) natis-

nena je z istina naslovom Potonikova pesem v 5 štev. „Novic" 1. 1843.

pesem, ki se sicer po obsegu in pesniški meri razlouje od te, a po

dubu ji je pravá sestra in tudi sicer po lici zelo podobná; kajti neka-

teri izrazi, celo nekateri granesi se nahajajo v obeh skoraj popolnoma

neizpremenjeni. O tem se estiti bralci takoj lahko prepriajo. ako bla-

govolijo primerjati naslednje kitice:

2. 3.

Pokaj zepiz, in rasbijaj Prevéfla rasbijaj,

De vfe srnje odleti, Nafade rasrí,

Hitro urno fe mi svijaj, Práv, drenik! fe svijaj,

To me v ferze veseli! Po redu mi bi.

„Novice^ Rokopis.

3. 4.

Kdor le pika in pa ftoka, Jofht pika, pa ftoka,

Slushil fi bo komaj krop; Pje sokika krop:

Práv mlatizh tako naj p oka, Rebule fit poka
De od podá fkazhe fno p. Junafhko Jur fnop.

„Novice". Rokopis.

To so razlogi, ki mi vsiljujejo preprianje, da je ta pesem plod Po-

tonikove fantazije.

Kar se tie Zupanovih epigramov, ohranil nam je rokopis kakih

osemdeset dosle še neznanih; izmed njih so mnogi zanimljivi že radi

tega, ker so posveeni môžem, ki so v kaki ožji zvezi s kranjsko zgo-

dovino. Ker mi ne dostaje prostora, že objavljenih epigramov razven

jednega nisem dal ponatisniti, dasi bi utegnile inaice ali varijante

koga zanimati. Kajti skoraj vsaka pesem ima v „Kr. Cbelici" drugo,

najve pravilnejše lice, kakor je káže rokopis. Ker se nahajajo v ti od

Župana samega pisani zbirki razven njegovih tudi Kosmaevi, Kastel-

evi in Potonikovi proizvodi in ker je njih oblika menj dovšená nego

v „Kr. Cbelici", sklepam, da je Župan te pesmi že pred 1. 1830. (v

kojem je jela „Cbelica" izhajati) nabiral in za tisk pripravljal, da jih
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je pa pozneje Cbelino uredništvo (Cop — Kastelic), kateremu so bile

izroene, v masieni popravilo in opililo ter tako izdalo v primenejši

obliki, izpiistivši vse tiste, ki mu v tem ali onem obziru niso ugajale.

Iz Kasteleve zapušine je prišel najbrž rokopis „per varios casus" v

„Prene ulice" na oni malo astni kraj.*)

(Dalje prihodnji.)

Vodníkov „Vršáe", potlej pa še nekaj.

Slávnostní govor

magistra Sulfurija Udrihovia
pri Vodníkovi besedi dné 17. februvarija 1885.

redraga mi gospôda! Hvalim vas, da ste po vzgledu starej ših

italnic priradili slavnost v spomin našega nepozabljivega pes-

nika Vodnika. Spored nocojšne veselice je oiten dokaz, da

ste duga národná društva celo prekosili; kajti uvažuje svojo ukapo-

trebnost niste prišli samo pet, plesat in igrat, kakor se drugod godí;

temve na prvem mestu želite slišati o pesniku Vodniku nekaj dozdaj

nezaslišanega. Zato sem práv radostno ustregel vaši zaupanja polni

prošnji, da govorim slávnostní govor. Kazlogi mi sicer niso znani, zakaj

ste me bas danes želeli poslušati, vcndar jih odobravam: kajti moja

*) Ne morení si kaj, da ne bi na tem mestu izrekel svoje presne zahvale

astitljivemu Zupanovomu uenca, 72—76 letnému starku z Dolenjskega (?!?), ki

se je usmilil neveduostí moje ter v 19. štev. letošnjega ^Slovenca" v dopisu h Ljub-

Ijane popolní] ta moj spis z velevažním dostavkom : „da je bil dr. J. Župan tudi

nekaj aša kaplán pri sv. Petra v Ljubljani. Ondotni župnik Andrej Ahaí je šel

1. 1814. v Šmarje. Župan mu je torej rekcl : Bis meus parochus, t. j. pi"í sv. Petru

in v Smarji". Se ve, da bi mi bil g. dopisnik še bolj ustregel, da je povedal, k e daj

in koliko aša je ondi kaplanoval. Popravka pa, da Župan onih besed : ,,osel

je osel, e je li Boga nosil," ni govoril v cerkvi v prio škofa, nikakor ne

morem sprejeti, ker mi je ta vest došla od Zupanovega prijatelja, isto tako

astitljivega starka duhovna, kí odlono trdi, da mu je to Župan sam vekrat
z nekakim ponosora pravíl. Ta vir pa se mi zdi najmenj ravno toliko verodostojen,

kakor — dolenjski.

S ,,Slovenevim" uredništvom pa se jaz ne bodem prikal o loginih in

pédagoginih naelih, ker mu v teh strokah ne priznávam nikakeršne avtoritete.

Moj spis je literarno-zgodovinska razprava, objavljena o stoletníci Zupa-

novega rojstva; radi tega sem smel in moral bití objektíve n. Le prednosti

slavljeneve povelievati, slabosti njegove pa svetu prikrivati je navada slávnost-
ní h g o v o r n i k o v , ne literarno-zgodovinskih razprav. Pis.
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ocena Valentína Vodníka sme se govorítí v Vodníkov rojstveni dan práv

tako, kakor nocoj na pustni veer.

Kritíno seznaníl Vas bodem s pesmijo „Vršác". Izmed biserov

slavljenega pesníka je „Vršác" morebítí najlepší in gotovo najbolj poznan.

Skoraj vsakdo, kí je posedal po gímnazíjskíh klopeh, zná to pesem na

pamet, in spomínja se še v poznih letíh, s kakim vspehom ali posmehom

je všil prví svoj deklamatoriní poskus grme ali žubore:

„Tje pogledaj na višavo,

Kjer Triglav kipí v nebo!"

Tudí jaz se radostno spominjam, kako nam je dobrí slovenšine

profesor, kí pa ní vedel, na katerí stráni Tríglava stojí Vršác, z obicajnim

ali pravše, s pretíranim narodnim ponosom zatrjeval, da se je na pla-

nétu, zemlja imenovanem, ustvarilo malo pesmij, kí bi gledé krepostí

zloga, krasote in raznoterostí obrazov in gledé divne vzvíšeností dose-

zale to velíansko pesem skromnega poeta slovenskega. Kaj ne, gospod

je bil v hvaljenji jako radodaren?

Tako hvalijo mnogi — in jaz? Moj nalog je sodití ! To pa je, verje-

míte mi, tako težavno opravljanje, da bi se jaz ne lotíl tega posla, ako

bi zánj ne ímel posebnega poklica. Kajti borítí se je treba zoper dvojne

predsodke: pesnikov samih in njihovih obudovateljev.

Pesniki trdé, da sme samo tisti sodití pesníška dela, ki ima sam

tudí poetíno žilo. Ze rímski Horacij je pel, da imajo obrazniki in

poetje svoje posebno oblastvo, ki jim gleda skozi prste („aequa pote-

stas"). Oni hoejo sodití in sojeni bití samí med seboj. Sodití tukaj

pomení hvaliti, práv po Horacijevem: „hanc v en iam petimusque da-

musque vicissim". Jaz, kakor veste, nimam práv ni poetíškega na

sebi. Ko bi tedaj jaz in drugí nepesnikí ne smelí po resnici in pravici

sodití poetov, potem bi sedanja in bodoa poetiška zadruga ne bila ni
druzega, nego vzajemno zavarovalno društvo proti pravíni grají in ocení.

Pesníška dela brez pravé kritike bila bi tudí brez pravé vredností ; toliko

veja pa neprenosna pesnikov ošabnost ! Nam pa bi ne ostalo druzega nego

jurare in verba magistri t. j. poetae. — Za to vzajemno zavarovalníco

zoper objektivno oceno pesniki dalje nimajo níkakovíh temeljitih razlogov.

Oní pravíjo: kdor pesníka presoja, in ni sam poet, ta pesníka mrcvári

v Prokrustoví posteljí. Kaj? Ali mi tvezamo, ali tlaímo pesnikovo

osebo? Mi jemljemo le njegov zdelek v roke: zdelek, ki senám v knjí-

gami javno ponuja. Pesniki so tudí gotovo práv slabí kritiki. Veína jíh

namre dospe do svetovne sláve, predno so kako estetíno ali filozofino

knjígo pogledalí od znotraj. Oni so dalje preošabni. Tisti: „eritis sicut deus

scíentes bonum et malum" — besede, s katerími je kaa zapeljala EvO)
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brené jim vedno po vroi glavi. Poetje vedó, da so stvarniki, in da

imajo nfkakov posebni dar božji v duši svoji. Na primer: Homér je

iz 24 ck grškega alfabeta ustvaril Iliado, ki nad dvetiso let oaruje tiso-

ero tiso oniikancev ; delo, o katerem je kruh svoj prislužilo tisoero pro-

fesorjev, knjigopiscev, knjigotiskarjev in knjigotržcev ; delo, ki je imenitnejše

nego vse zmage kralja Aleksandra Velikega. To vsi poetje dobro vedó ; však

meni, da je kos Boga-stvaritelja ; in celo kakóv stvarnik-skaza, ki sluajno

skrpa in zrima par vrstic, že krii: „Exegi monumentum aere peren-

nius!" Taki ošabneži niso objektívni. Sicer so pa sploh udni udaki ti

pesniki; le srea, da niso vsi udaki tudi poetje. —
Jaz pravim : Však sme poeta soditi, in poet ne sme prezretí nobene

opomnje. Brali ste nemara pouni Preširnov sonet: „Apel podobo na

ogled postaví". Apel podobo azposta^d in zadaj skrit posluša sodbo mimo-

idoih. Pride mož kopitni, in opomni, da ima podoba premalo jarmenov.

Kaj je storil slávni Apelles? Popravil je po opomnji ubozega smolárja

svojo podobo. Vidite, ta evljarek, ta najstarejši historini kritik, tedaj

oak vseb kritikov, pripomogel je bi st veno k Apelovi vekoviti slávi! —
Tedaj ste prepriani, da smé pesniški umotvor soditi však, kakor je

tudi vsakerau na ogled postavljen? Gotovo ste! —
Soditi tedaj smé však. Ali pa tudi však práv .sodi? Stotina e-

stilcev, ki kakega koli pesnika obuduje in v zvezde kuje, je ob jednem

stotina sodnikov. Med tom sto estilci-sodniki je pa komaj jeden, ki

pesnika tudi ume. Vse druge oara, omámi, oslepí oblika in sploh vnanje

lepotije, s imer však spreten poet okrasi svoj umotvor. Pravi kritik

mora biti kakor jaz estetilí in modroslovec. Pravi kritik zre v pesni-

kovo delavnico; on hladno opazuje, kako pesnik iz drobné ideje gnete

in mesi svoj umotvor, in kako ga v potu svojega obraza lepša in lišpa

z lepimi oblikami in besedami. Tak kritik se ne dá omamiti, preslepiti

;

in naše gaslo je: „nil admirari!" — Poet je lovek, kakor mi. Vse

loveško delo je pa nepopolno, tedaj tudi vsaka poezija. Te nepopolnosti

zalezovati, ali v pesmih loveanski moment iskati, napalte in slabosti

razkrivati: jedino to je pravi nalog in poklic uenega kritika^ioje vrste.

In resnino vani povem: vsaka poezija, ki nas je sprva oan^a in ne-

mara dolgo mamila s svojo navidezno lepoto, presojena je temeljito sto-

prav takrat, ko smo v nji prišli na sled loveški nepopolnosti, to je

do tiste slabosti, brez katere si loveškega dela misliti ne moremo in

ne smemo; ali da povem po domáce: takrat še le pesem popol-

noma razumemo in presodimo, kadar nam ona ni ve ne

dopadá. Takrat namre še le neha naše, nepristransko oceno motee

obudovanje. —
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Vi hvalitelji in obudovalci zavzemate nizko stališe, na katerem

se giblje profanum vulgus: vi gledate poeta od spodaj gori; a moje

mesto je na stališi estetino-filozofino uenega kritika: jaz gledara

poeta od zgoraj doli. In to je bistven, velikansk razloek! —
Ta úvod je skoraj predolg, pa zdelo se mi je potrebno (da se

pozneje bolje razumemo) pred vsem osvetiti stališe svoje. — Dovolite,

da zdaj prestopim k svojemu predmetu: k Vodnikovemu „Vršácu". —
Treba je takoj v zaetku re — „acu tangere", in naravnost povedati,

da tudi v „Vršáci", v ti toliko hvalisani pesmi skrita tií strupena

kaa nenravnosti in modernega panteizma. „Latet anguis in herba".

To vam em dokazati s knjigo v roki. (Izdaja „Slov. Matice" iz leta

1869.)

Morebiti vam je znano, in e ne veste, vam jaz povem, da ima

vsaka poezija (tedaj tudi Vodnikov „Vršác") svojo bolj ali menj zagr-

neno vodilno misel ali tendencijo. Na vrh „Vršáca" nas Vodnik vábi,

ali tropino: sploh na visoke gore. On opeva in poveliuje zdaj med

omikanci in žalibog že tudi med mladino jako razširjeno strast hribo-

lazcev, katero Nemci práv prilino imenujejo „Bergfexenthum". Ta hri-

boplezavska strast je že sama na sebi dokaj smešna; razven tega je pa

jako škodljiva: trga se obúvalo, zapravlja as in denár, odteguje se

mladina potrebnému uku, in marsikateri hribolazec si je na planinskih

grebenih zlomil ne samo nog in reber, temve tudi vrát. Gotovo mi pri-

trjujete, da se taká strast mladini ne sme vcepati v vsespoetno dušo, in

da mora „Vršác" že samo zaradi te tendencije izginiti iz vseh šolskih

knjig. —
Nahajamo pa še hujših napak, ako z omi, predsodkov treznimi,

dalje raziskujemo resnico. Takoj prvá kitica ima dva nedopustljiva pre-

greška. Naj berem:

„Na Vršác stopivší sedí,

Neznan svet se tí odpré

;

Gledaj ! sívih ples vé sredí

Zarod ži ah tni h zel cveté."

Kd je pesniku dovolil oitno lagati? „Neznan svet!" Samo znan

svet se vidi raz Vršác. Kdor pesem bere dalje, prepria se, da je Vodnik

videl samo znane pokrajine, katere vse pozná in imenuje. Mi pa tudi

nimamo druganih oij ali menj geografinega znanja, nego stari Vodnik.

„Zarod žlahtnih zel". Kje neki? Pa na naših ravninskih vrtovih, ne

pa tam góri „v sredi sivih ples". Zamolal je pa pesnik, da raste na

planinah mnogo strupenih zeliš. in pesnikova kakor vsacega poítenjaka

dolžnost je svariti nevedne Ijudi, naj tacih želiš ne beró.

/
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Berimo dalje:

„Sklad na skladu se zdviguje

Golih vrhov kame zid;

Veni mojster ukazuje:

Pri zidár se les uit!"

Zidar, ki bi zidaril po nainu Vršáeve zgradbe, moral bi od lakote

uinreti. Kdo bi dopustil tako velikansko potrato gradiva, in emu bi

se rabilo na tak nain grajeno poslopje? Vendar se pesnik, ki je bil,

kakor veste, dubovnik, ne obotavlja slovesno peti: „Veni mojster", to je

Bog, ukazuje zidarjem uiti se ob Vršáci nepraktinega, bedastega zidanja!

Naš pesnik tedaj Bogu odreka bistveno svojstvo ne-

skonne modrosti. S tem odrekávanjem pa sploh taji osebnega
Boga — on — Vodnik, katoliški duhovnik! In vendar sem ul profe-

sorje, katerim je práv ta kitica posebno ugajala. O preslepljena omika!

Zapustime ta bridki prizor in berimo dalje:

„Planšar z Mino po domae —
Lovec iše v snegu sled."

Tu je povedano, da planšar z Mino po domae sled iše, lovec pa

v snegu. M in a je omožena ženská, sicer bi se imenovala Min'ea. Kdaj

pa iše planšar po domae sled? Kadar se mu krava ali ovca na paši

izgubi. Kaj ne, to delo práv lahko opravi sam in brez žene; žena naj

doma pere, kuha in pestuje! ukaj opazujemo tisto nepotrebne vri-

vanje ženstva v pesem; napako, ki jo moramo pri Yodniku žalibog

vekrat grajati, kakor n. pr. v 76. vrsti Vršáca „ziljska, trolska plán-

šar'ca", ali v pesmi „Moj spominek" v 23. vrsti „za pevke slovenské

živim in goim". Ta Vodnik, duhovnik, se je eeló tako spozabil, da je

slovenil Anakreonta, zaljubljenega grškega starca! Kar je graje vredno,

mora se brez vse malodušnosti grajati. Vodnik, duhovnik tudi kakor

pesnik, ni smel pozabiti svojega stanú dolžnostij. Predno se je svojemu

stanu posvetil, imel je dosti aša v štirih letih pripravljati se in pre-

raišljevati, kaj pomeni: „caelebs manebis". Ako je mislil živeti in noreti

za pevke slovenské in s poštenih Bohinjskih planin zasledovati Ziljanke

in Tirolke, naj bi bil rajši, dokler je še mogel in smel, slovo dal stanu,

do katerega izvestno ni imel poklica. Zadnje kitice ne smem zamolati,

da si kóma
j premorem obtoževati v tihem grobu poivajoega pesnika.

Paganski panteizem, kakor ga je Vodnik nasrkal iz grških in rúnskih

klasikov (oh še vedno klasikov!) omotino veje iz kratkili, na videz tako

nedolžnih vrstic:

„Pod velikim tukaj Bogom
Brcztelesen bi želim,

Ciste sape sre mej ki-ogom

Menim, da že v neb" žlvim,"
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„Pod velíkim Bogom". Opozarjam. cla ima pesem trohajsko mero.

Izgovarjaj teda j : ..pod vek'kim Bogom", to je nemški: unter einem
groszen Gotte. Tako dale je tedaj pesnik zabrédel v malikovanje, da

se ne obotavlja tditi, da je vec Bogov; malih in velikih. in da na

Vršáci vláda neki Bog izmed velícih. Ali ni to gola blasfemija? Dalje

„breztelesen bi želim". Tisti prokleti .Bogfexenthum" ga je tolikanj

omotil, da želi znebiti se telesa, dasi ni sam svojega življenja gospodar.

Stari pagani so obsojali samoumor; Yodnik, katoliški duhovnik, ga pa

proslavlja! In káko si domišljnje nebo? Popolnoma materijalistino. Nebo

mu je že na zemlji, da le more na Vršáci sedeti, in v sredi med kro-

gom isté sape zreti in koprneti za ziljskimi in tirolskimi plánšaricami.

Práv tako govori, kakor bi bil „Epicuri de grege porcus".

Kaj ne, tudi vam je to predebelo?

Takšen pesnik je bil tedaj Vodnik, in koliko brezskrbnih mlade-

niev je morebiti — ne morebiti — gotovo že okužil tolikrat dekla-

movani „Vršác", — Zdi se vam nemara moja sodba pretirana, in zavrne

me morebiti kdo, da je preblagi knezoškof Anton Martin Slomšek

jako lepo astilico na grob položil pokojnému Vodniku. (Glej Slomše-

kove pesmi, zbral, uredil in izdal Mih. Lendovšek, Celovec 1876).

Bere se na 109. stráni te zbirke kitica:

„Si zvezda svitla, Vodnik moj I

Pred menoj daleí hodil,

Pa bil sem zvest uenec tvoj,

Si me prijazno vodil.

Práv po domae si nam pel,

In tudi moje srce vnel" ....

Res je, knezoškof Anton Martin Slomšek : mož, ki je bil vsem

vzgled isté pobožnosti, nesebine blagodušnosti in delavnega rodoljubja;

mož, ki ima za naš národ neizmerne, nepozabljive zasluge ; tudi ta vzvi-

šeni, vzorni mož pridružil se je Vodnikovim estiteljem. Kaj pa je s

tem dokazano? — Tudi v novej ši dobi sta dva zeló imenitna škofa

odlikovala slovenskega pesnika duliovskega stanú. Ali pa taki sluaji

smejo motiti estetinega kritika in vplivati na njegovo sodbo osnovano

po strogo filozofinih naelih in po pravilili, ki se ne klanjajo nobenemu

dostojanstveniku? Nikakor ne! Nikakor ne!

In baš zaradi tega vam móram razjasniti še tisto nekaj, kar sem

namignil v govorovem našlovu. Knezoškof Slomšek je bil, kakor Vam
je morebiti znano, tudi pesnik: da, Preširriov vrstnik. Osebo pesnika

Slomška pa moramo popolnoma in naelno loiti od škofa Slomška.

To, prosim, si zapomnite. Pesnik Slomšek, ponavljam, pesnik Slomšek,

ki mu pa pobožnost ni bránila leta 1837., ko je bil še spirituál v c^ov-
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škem vseminiši, seznaniti se v Ijubljanskeni gledališi z zaljubljenim

dr. Preširnom (glej imenovane knjige 233. strán), ta pesiiik tudi ni brez

madežev in slabostij. —
Vi strmite. pa poslušajte in verjeli boste, da tudi pesnik Slomšek

ni prost budaistino-schopenhauerskega pesimizma in tistega mehkega

Lord Byronskega svetožalja, ki novošlovenskim mladim pisateljem pri-

zadeva toliko domišljene boli. Slomšek je zlasti nemško slovstvo dobro

poznal; saj je poslovenil celo Miroslava Schillerja, tihotapskega zape-

Ijivca mladine, pesem o zvonu. Morebiti je tudi poznal Italijana Jakoba

Leopardija, najskrajnejšega pesniškega pesimista — Pa poišimo dôkazov

moji trditvi. — Slomšek je zložil mino, a svetožalja polno pesem „Ve-

selja dom", v kateri toži, da na vsem voljnem svetu ne nájde veselja.

Pesnika znai posebno kitica na 61. stráni reene zbirke:

„Oh, blažená leta nedolžnih otrok I

Vi 'mate veselje brez težkih nadlog.

Oh kako vas srCno nazaj si želim,

A vi ste minule, zastonj se solzim."

Slomšek, dušni pastir, želí si v svoji moški dobi nazaj svojo otrosko

dobo, in se solzi, da je za seboj pustil leta svoje nerazvitosti in nepo-

polnosti. Ali ni tukaj zašel v tisti pregrešek, kakor mlajši Gregori v

pesmih „Pastir-' in „Nazaj v planinski raj !" Ali ni morebiti Gregoria

probudil, da je v teb dveh posmih bolj lepo, tedaj bolj zapeljivo ubral

jednake ideje? Cudno! Slomšek duhovnik in mož, želí zopet biti otrok,

Gregori, tudi duhovnik in mož, bi pa namesti duš rajši pasel krave.

To ni sala, temve opazka, ki je vredna resnega premišljevanja.

Berimo na 75. stráni pesem: ,,Sedanji svet"; in sicer vso:

„Nas poštenost zapustila, Pravá vera zlo vgašuje,

In odkrltosrnost spi; ednost pa za kruhom gre.

Je pobožnost v kot se skrila,

-7„ . . Zdaj resnica pokopana,
Za pravico pota m. •" r

>

In zaupanje nori;

Zdaj Ijubezen omaguje, Sramežljivost je zaspaná,

Dobrotljivost v jei je; In na steni vest visi."

Najprej se udimo, da je ta leta 1833. prvi tiskana pesem ušla

tadanji ostri cenzuri, nadalje pa v ti tako rni, rni obsodbi loveške

družbe celo brez pripomoka logiške umetnosti kar na prvi pogled vidimo

práv nag Schopenliauerski pesimizem. Ako bi pesnika vprašali, ali je

ostala na tem svetu še katera božja ednost, in kdo je ustvaril tako raz-

uzdan in hudoben svet, kakor je popisan v teh vrsticah; izvestno bi

prišel pesnik Slomšek z duhovnim Slomškom v oster sokob. Zopet

udno ! Mlajši Gregori ima v pesmi .,Moj rni plaš" práv jednako idejo,

menj pesimistino, pa bolj slikovito mikavno upodobljeno, —
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Práv moderno-sentimentalno-fatalistino svetožalje nahajamo v pesmi

,,Gorski zvon" na 76. stráni navedené zbirke. Berimo prvo kitico

:

„Visoko tam na gori In iz visoke line

Nam cerkvica stoji; Se lepo zvon glasi.^

in tretji:

„Ljudí prijazno vábi, Globoko iz doline

Ki radi vbogajo; Gor v cerkev hodijo."

in peto, šesto, sedmo, ali zadnje tri kitice:

„Sovražniki so prišli, Veselja ne oznani,

Podrli cerkvico

;

Ne poje žalosti.

So zvon iz stolpa vrgli,

Da klical ve ne bo. ^° ^^^"'^ ^'"^j ^^^"j« =

Ni pridnih ve Ijudi;

Nobeden ga ni bránil, Nobeden ne tožuje,

Ni sliša zvona ni; Ker pri njih sree ni."

Ko so sovražniki zvon vrgli s stolpa, zapustila je srea pri-

jazno dolino, in prebivalci si ne morejo ve „opomoi, ker pri njih sree

ni. " Zakaj je ni ? Zakaj se ne vrne ? Gregori bi bil morebiti pristavil,

da tudi lastavke tam ve ne gnezdijo. Jako verjetno je, da je Slomškov

„Gor.ski zvon" Gregoria napotil na pesem „Svetiše". Zaetek ..Sve-

tiša" se ujema z „Gorskim zvonom". Idejo, ki tii v „Gorskera zvonu",

je pa potlej Gregori zasukal po svoje. Kako je to storil in do esa

je prišel, Vam nocoj ne morem razlagati. ker za to nimate še zadosti

estetino-filozofine izobraženosti.

Ne smem vam zamolati, da sem prišel do preprianja, da je pesnik

Slomšek, ali Slomšek kakor pesnik zakrivil, da je Gregori zložil tisto

polmjšljivo pesimistino pesem „O nevihti". Na 119. stráni imenovane

zbirke se zaenja ,,Huda ura". Opisal je Slomšek nevihto še bolj grozno

nego Gregori, ker v Slomškovi pesmi gromska strela cerkveni stolp

vname in mirno selo zapáli, esar Gregorieva nevihta ni storila. V
Slomškovi pesmi blagoslovljeni les žgó in molijo, pa tam kakor v

Gregorii molitev ,,vremena ne spreobrne" ; tudi tam
,,
grozno dela hudo

vreme, vse veselje kmetu vzeme", „Ijudstvo ostrmi" in ,,umolkne pamet

naša" Vi morebiti poreete : Slomškova pesem ima drugano snov

in ves drugaen namen ; in ne smejo se posamezni stavki iz pesmi trgati.

Tako govoite vi — in jaz? Nihe ni bránil Gregoriu privošiti

si iz Slomškove ,,Hude ure" posameznih stavkov, obrazov in idej, ter

iz nabranih cvetlic poviti nov venec, svojo pesem „O nevihti". Kar je

potreboval za svojo ,,Nevihto", našel je v obilici v Slomškovi jako raz-

tegneni pesmi, in posnemati je smel, kakor však drug pesnik, ker s

tem izvimiku ne jemlje vrednosti. Gregori je mlajši, rei smemo:
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Slomškov uenec. Po dovršenosti njegovih pesmij v besedi, zlogu in

obliki sode moramo priznati, da se je Gregori veliko uil. In kje se

je uil? Pri svojih sprednikih: pri vzgledih. Opazovali smo pri gori

navedenih citatih iz Slomška in opazovali bomo še pri citatih, ki jih

potlej povem, presenetivne podobnosti in jednakosti idej Slomškovih in

Gregorievih, jednakosti, ki niso posledice sluaja, kajti preve jih je za

sluaj, temve pridobitev iz premišljenega delovanja. Jz tega sklepamo,

da je Slomšek bil vzoren, vpliven uenik mlajšemu Gregoriu. Dalje je

pomisliti, da je Gregori pesnik kakor Slomšek. Gotovo ste itali v

preslavnih dodatkih k epohalnim „dvanajsterim veerom", da je poetino

nadahneni Dr. Ivan Tavar v svojih „Mrtvih srcih" najbolje tolmail

Gregorivevo pesem „loveka nikar". Práv tako moramo soditi, da je

tudi Gregori v svoji „Nevihti" Slomškovo ,,Hudo uro" najglobokeje

in najnatanneje razumel in pretolmail. Saj sploh pesnike najbolje umejo

pesniki. Tedaj imamo v Gregorievi ,,Nevihti" dušo in telo Slomškove

„Hude ure" ! Gemu to dolgoasno dokazovanje ? Mari, da vas prepriam,

da je Slomšek mlajšega Gregoria v „Nevihto" zapeljal? Zato bi pac

ne trebalo tolikega napora. Zasledili bomo vse drugo nepriakovano

resnico. — Slomškova ,,Huda ura" je vzgled, vzor, Gregorieva „Ne-

vihta" pa zdelek po vzoru. Vzorec in zdelek si morata biti podobná,

sicer nista vzorec in zdelek. Gregorieva „Nevihta", zdelek prišteva se

po pravici najbolj nekršanskim, najbolj budaistinim in najbolj pesimi-

stinim, mladini naši najbolj pohujšljivim slovenskim pesmim. Kakšen

je tedaj vzorec ,,Huda ura" ? Jednak posnetku svojemu ! Ponovimo tedaj

sodbo ,,0 nevihti" in sojena je tudi „Huda ura"

!

Kaj ne, strme se udite, kako je po pravilih loginega umovanja

oitno razjasnjena podobnost med pesnikom Slomškom in pesnikom

Gregoriem. Pa to še ni vse. Slomšek in Gregori sta lirska pesnika,

ali kakor estetiki pravijo, subjektivna pesnika. Cuti, ki jih izlivata v

besede, so njiju-osebni uti, in iz njiju pesmij spozná se jima glava in

srce, kakor lepo praví Gregori v „Úvodu" k svojim poezijam.

Preišimo torej pesniku Slomšku glavo in srce. Povzemite, kar

ste ravnokar uli o svetožalji in pesimizmu v Slomškovih pesmih ,,Ve-

selja dom", ,,Sedanji svet", ,,Gorski zvon" in o zavzetni podobnosti, ki

smo jo dokázali na podlagi teh pesmij in Slomškove ,,Hude ure", doká-

zali med tem pesnikom in Šimonom Gregoriem, in potlej berite na

stráni 198. imenovane zbirke:

„V trpljenji porodili Me rna zemlja bo.

Me moja mati so

;

Moje celo življenje

In v joku skôr zakrila Je vedno le trpljenje!" . . .
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in na 206, stráni:

^lovek, on od žene rojen Le težavna je nja hoja,

Krátko aša le živi, On ne nájde tu pokoja,

Nja trpljenje je veliko, V joku se na svet rodí,

Malo pa veselih dni. Svet zdihvaje zapusti."

Ako se na teh kiticah ne spotikamo, ako ne grajamo svetožalja

in pesimizma tega pesnika, potem moramo dosledno tudi Gregoriu

odpustiti vse opisovanje in pretiravanje loveške bede in reve, katero

tako strastno in slastno izbira za predmet svojim, boljših namenov vrednim

poezijam; potem moramo Gregoriu prizanesti celo tisti „prokleti" („Slo-

venee" št. 298. iz 1884) ,,loveka nikar" ! Storite to svobodno vi, a jaz

tega ne morem nikdar, jaz magister Sulfurius Udrihovi ! .... In povejte

mi, ali je cel korak od Slomškovega svetožalja in pesimizma do Gre-

gorievega ,,loveka nikar"? Se pol koraka ga ni!

Le srea, da so Slomškove pesmi menj razširjene, in da Slomšek

ni znal tako oarati z obliko in snovjo, kakor Gregori. Vendar mo-

ramo iskreno obžalovati, da se je pri uredovanji Slomškovih pesmij iz-

biralo tako površno. Sploh se nam pa Slomšek vidi v drugani lúi,

odkar ga nam je razkril in osvetil njegov mlajši, njegov uenec Gregori.

Kakor je dopušeno po znaaji uenca soditi znaaj uenika, in kakor

je dopušeno tam, kjer nahajamomnogo nesluajnihpodobnostij, sklepati, da

obstojetudi druge podobnosti ; tako moramo izrei, da sta si pesnika Slomšek

in Gregori duševno ali sploh znaajno še bolj podobná, nego smo jed-

nakosti oznaili v navedenih citatih — Iz Gregorievih pesmij

odseva tudi Slomškov pesniški znaaj in vse kar smemo soditi o Gregor-

ievih poezijah, n. p. o njegovem pesimizmu, svetožalji, o nezadovoljnosti

s svojim stanom in o njegovem obžalovanji, da je lovek in tak lovek,

kakeršen je postal : vsa ta sodba velja tudi njegovemu ueniku Slomšku.

Kakor berem na vaših obrazih, dokaj vas je osupnil izid moje

preiskave. ' Res, do také sodbe ne pride vsakdanji lovek. Kdor pa za-

vzema moje stališe, kdor je kakor jaz, vajen pravil logike in znanstveno-

tehninih sredstev filozofinega umovanja in zakljuevanja : tak uenjak

bo potrdil, da je moja sodba pravilno in stanovitno utemeljena. Tolmaiti

vam teh pravil nocoj ne morem, ker bi prvi prekorail prostor, ki mi

je zánj odmeril ga urednik, kateremu sem obljubil govor, in ker bi drugi

táko razlaganje za vaše obzorje bilo previsoko.

Da pa vsaj nekoliko spregledate, naj vam povem, da, kakor v na-

vadnem življenji rabimo opore, vode in podloge, ako kaj s svojimi momi
premakniti ne moremo, tako tudi v filozofinem umovanji in zakljue-

vanji ne moremo prebití brez posebnih bolj ali menj zapletenih strojev
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ali pripomokov. Tako sredstvo je poroil med drugimi veleura Goethe

vsem izobraženim kritikom. In ker me je ta zlatá vredni náuk velikána

Goetheja vodil v denašnjem presojevanji, zatorej dovolite, da svoj govor,

kakor If^pše ne morem, konéam baš z vodilnimi Goethejevimi besedami:

„Im Auslegen seid frisch und munter.

Legt ihr's nicht aas, so legt was anter "

Jaz sem izgovoril — in vi? — „Vos plaudite"!*)

Agitátor.
Roman.

Spisal Janko Kersnik.

Drugo poglavje.
(Dalje.)

az bi Vam pa svetoval, da si sami izberete liste!" omenil je

prodajalec živo.

,,Zakaj ?" vpraša deklica smehljaje.

,,Da si boste sami odgovorni za sreo in nesreo!"

,,Ali pa Yi, ker mi také liste ponujate!" vzklikne Milica veselá.

,,0h, jaz sem pa tu le — nekaka usoda," zavrne Kore.

,,Torej boste vendar le Vi odgovorni za sreo mojo."

„Haha, izvrstno, gospodina!" zaklie Ruda vmes. „Pa pustite to

odgovornost meni."

„Ne, ne," deje deklica poluresno; „ta usoda — gospod Kore naj

odloi."

Ta je položil vec listov pred njo. Sam ni opazil, da se mu je roka

nekoliko tresla.

„Semkaj, semkaj, gospod notár!" klical je Bolé, ter porinil pristo-

pivšemu stôl. Per aspera ad astra — to je lepo, da ste nekaj novega

uvedli v naše veselice — mi potrebujemo prenovljenja in presnovljenja

— ali kako pac poje Gregori — ?"

_Hvala Bogu, da ga itaš ; — sedaj bo.š pa asih tudi Ti kej

novega citiral," smeje se doktor Hrast.

„Takoj, e želiš!" Kadar bom Tebe ali pa Tvojega estitega ko-

lego, gospoda notarja Koprivca videl v družbi s kako stranko, klical bom
z Gregoriem: „Gorje ti, vbogi kmet, gorje!"

*) Gospod urednikl Ta govor nadomestuj zahtevani komentár h kanibal-

skému románu „Cmokavzar in Ušperna". Dr. S i vo r.
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„Pustiva ga v miru, gospod notár," zavrne s smehom Hrast, „nocoj

se ni varno prikati s prijateljem Bolétom."

Soproga Hrastova je povprašala po uzroku glasnega smeha, pa v

tem je Bolé že vabil gospoda Antona k mizi. Ta je bil malo v zadregi

;

hotel je sesti k družbi, katera se je bila zbrala pri sosedni mizi okrog

debele usnjarice. In ko se je ozrl po gospôdi okrog Boléta, rástla je nje-

gova zadrega
;
gosposke ženské družbe ni bil vajen, in tu je videl prvi

do sedaj neznano mu gospodino.

„Hvala, hvala!" hitel je in pogostoma se priklanjal; „saj sami

nimate prostora."

„Oh, le sédite brez strahú ! Ko boste jedenkrát — župnik ali dekan

— no potem bo že malo sila; — sedaj pa brez skrbi!"

Gospod kaplán si ni znal pomagati; še jeden pot se je ozrl nazaj

k družbi, h kateri se je bil prej namenil, a v tem je prisédel k Bolétu.

„To je moja hi Milica," predstavljal je grašák.

Gospod Anton je v novic vstal, ter se malo okorno priklonil mladi

deklici.

„Slabo vreme imamo; snega, snega — preve," dejal je potem

obrnivši se k grašáku.

„Da, da," namuznil se je ta; „in vrhu tega nam še gospod notár

tu predáva in pripoveduje, kako bo mrzlo na naši zemlji, kadar se —
hvala Bogú, da stoprav cez tiso in tisoc let — naše solnce ohladi."

„Hm!" mrmral je kaplán. „To so nevame hipoteze!"

„Nevarne? Zakaj nevarne?" oglasi se levi sosed duhovnikov, notár

Koprivec.

„Jaz tega tudi ne umejem!" smeje se Bolé. „Cez tiso let nas ne

bo vec zeblo."

Vsi so se smijali, celo gospod Anton se ni mogel ubraniti veselosti.

Toda le za trenutek,

„Zeblo Vas ne bo — a peklo Vas bo morebiti," dejal je s kratkim

posmehom.

Hrast je z nogo dregal grašáka pod mizo
;
pa to bi ne bilo usta-

vilo njegove hudomušnosti, da ni zopet pristopil Kore s svojimi kartami.

„Oh, Anton, Ti še nimaš listkov! Le naglo izberi!"

Kaplán in drugi so zopet segli po tablicah, in v kratkem je kon-

cipijent poprodal vse.

„Glej ga, gospoda Antona, nocoj smo pa menda preslabi !

" šepnila

je pri sosedni mizi usnjarica svojemu môžu na uho.

Ta ni imel aša do odgovora, kajti rediteljev zvonec je že naznanjal

zaetek tombole, in za glasnim vrišem v dvorani je nastala obna tihota
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in pozornos, katera je vládala skoraj do konca igre. Le tu in tam se

je kak burkež oglasil z napovedovanjem že oddanega dobitka, ali pa po

dvakrát ali trikrát zahteval ponovljenje izžrebanih številk ter tako vzbujal

oben smeh.

Igra je bila kmalu konana.

Pri Bolétovi mizi je bil jedini gospod Anton sreen. Dobil je staro,

lepo majoliko, katero je bila darovala Hrastova soproga tomboli. Postal

je jako dobre volje in z notarjem se pogovarjal o politinem položaji,

ne da bi jeden ali drugi iskal prepira.

„Vaša usoda je slabá!" dejal je pi. Ruda svoji sosedinji ter ji po-

magal spravljati karte. „Zakaj niste mene ubogali?"

„Saj ste Vi celo zase slabo skrbeli!" draži ga Milica.

„Ker sem Vam sree želel," hotel je zavrniti koncipist, a družba je

vstajala, ker so prirejevali prostor za ples.

Korea ni bilo blizu. Zelel je ves eas, da bi Milica nekaj dobila

pri tomboli in jezilo ga je, da so drugi pobrali dobitke. Sedaj bi bil

rad pristopil k njeni mizi, pa rekel bi j i bil rad tudi nekaj pametnega,

duhovitega; a vedel ni kaj. Napósled se mu je dozdevalo vse to — ne-

umno, grozno neumno — najneumnejše pa njegovo ravnanje in ugi-

banje. Odšel je na drugo strán v krmo ter prisedel k adjunktu. kateri

se ves as ni bil loil od svojega piva.

„Se bo li sedaj plesalo?" vprašal je ta.

„Menda!"

Bolé in Hrast sta prišla za njim. Hrastova soproga je ostala z

Milico v dvorani, ker je bil grašák dovolil herki, da plese, in še doka

ubrani glasovi borjanske domáce godbe so se uli že od tamo sem v

zadnjo gostilniško sobo. Tudi sodnik, notár in gospod Anton so se pri-

družili prej imenovanim in priel se je živaben razgovor. Iz prednje sobe

pa, kjer se je zbiralo nekoliko uiteljev in par mladih sodnijskib pisarjev

okrog Lovševega Boštjana, donelo je glasno petje ; se ve da le, kadar je

godba ponehala, kajti pevci so bili tudi živahni plesalci.

„Cudno, da našega glavarja ni," omenil je sodnik. „Sinoi je ob-

Ijubil, da pride."

„Odpeljal se je v mesto; in še le pozno proti veeru," deje notár

Koprivec.

„Oh! Morda bode vendar istina, kar se že ve aša govori."

„Da ga pokliejo k vladi?" vpraša Hrast. „Vse je mogoe."
„Tam potrebujejo Ijudij. ki umejo in pišejo slovenskí," nada-

Ijiije notár.

„In naš glavar je Slovenec!" pristaví gospod Anton.

12
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„Slovenec? Ha ha ha, kje si pa ul to bajko?" oglasi se z dru-

zega konca mize koncipijent Kore.

„Saj nam dopisuje vedno slovenski!" trdi kaplán.

„In to Ti je že dovolj? Zato ga smeš že proglášati Slovencem?

In pa novi Medenov valpet, ki zna samo jedno slovensko kletev in isto

stokrát ponavlja, kadar hoôe govoriti z dninarji in delavci — ta je ])0

Tvojem tudi Slovenec?"

„Hohó — gospod Kore, ne budujte se! - In dubiis libertas —
in tu imamo tako dvojbeno vprašanje!" smeje se BoIé.

„Meni se ne vidi dvojbeno! Za Boga svetega! Ste li že vsi tako

ponižni in mehki in — kaj bi rekel, taki berai, da vas z neskonnim

zadovoljstvom navdaja vsaka drobtinica, ki páde z bogataševe mize?"

„Sedaj bi pa skoraj mislil, da imate glavarja za bogátaša gledé

slovenšine !

" deje zaspano sodnijski adjunkt.

„O Vi, Vi ste pravi," klie Kore med obnim smehom. „Semkaj

v italnico zahajate, Slovenec ste rodom, in Slovenca se imenujete —
a prej bo še poteklo dokaj vode, predno boste Vi dali slovensko rko

od sebe,"

„Vse pôjde, vse ! Le pretiravati ne smemo, prenagliti se ne smemo

!

Kame do kamea — paláca — " meni Bolé ter poklie natakarico in

naroôí veerjo.

„Da, da, ko bi le hotel však vsaj jeden kame položiti!" hiti

koncipijent.

„Pa z narodnostjo samo tudi še ni dovolj," deje malo bolj potihoma

gospod Anton.

„Oh, umejem, umejem — Tebi je najprej za — vero!"

„Brez vere pogine tudi naša narodnost; —o tem sem preprian."

Dobro, dobro ! Da, tebi je vera namen in narodnost deloma sredstvo,

deloma pa — šport!"

„Tebi pa je narodnost vse: -— sredstvo, namen in — šport! Vere

pa ne potrebuješ," posmehuje se kaplán.

„Stojta, stojta gospoda! Omne nimium "

„Gospod Kore je pa grozen — radikalec," ústavi sodnik Boléta.

„Pojdiva rajši plesat, gospod Kore!" šili notár.

„Za národ, kaj ne?" vpraša adjunkt zaspano.

„Oh, jaz bi Vam že resnico povedal, gospôda! Pa ta as papride!

Le potrpíte!"

To rekši izpije poln kozarec piva in vstane od mize. Odhajal je

z notarjem.
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„Glej ju, glej!" klical je adjunkt za njima; „sedaj gresta v istini

plesat — za národ!"

Kore ni odgovoril; zadovolil se je z zaniljivim pogiedom, s ka-

terim je premeril vso smejoo se družbo, in povrnil se je s Koprivcem v

dvorano. Tu so se zbirali pári za etvorko. Ruda je vodil Bolétovo

Milico po dvorani in Kore je takoj uvidel, da sta že obljubljena za ta

ples. Hrastova gospá je sedela še v gornjem kótu dvorane poleg dav-

karjeve soproge, in tja je hitel koncipijent. Doktorica še ni bila enga-

žovana in je Koreu na njegovo prošnjo prijazno prikimala.

Plesali so kadriljo jako neredno, kajíi veina trških deklic in

plesalcev ni poznala tega plesa. Lovšev Boštjan je bil tu reditelj, ter je

zapovedoval in vpil na vse grlo, in e mu ta ali oni ni po volji ubogal,

prijel ga je tudi trdo za obe rami ter ga potisnil na pravo mesto. Vsi so

bili že privajeni tega in zato ni bilo uti nobenega ugovora ali upora.

„Kako Vára ugaja naša najnovejša krasotica?" vpraša doktorica

plesalca svojega.

„Meni?" ponavlja ta razmišljeno. „Oh, dobro! Prijazna je videti!"

„Samú to?" šili gospa oitajoe.

„No, pa lepa je tudi — ako to želite, milostivá!"

Kore se je veselo smijal pri teh besedah.

„Vi ste grozen lovek! Je li še kaj na svetu, kar bi Vas moglo

nekoliko zanimati? Saj niste vendar starec — in slepi tudi niste, a

e príde tako lepa, mlada in bogata deklica v našo družbo, pa — i

kaj pa vendar mislite sedaj?"

„Ali me hoete oženiti, milostivá?"

„Ne, ne, Vas gotovo ne. Tu bi bUo vse prizadevanje zastonj,"

smeje se Hrastova gospa; „no, pa tukaj tega ne bo potreba! Le glejte,

novi naš koncepist bi vse premagal."

Kore se je nehoté ozrl po imenovanem in po njegovi plesalki. Stala

sta na nasprotni stráni, toda bolj v drugem konci dvorane, oba v jako

živem razgovoru.

Koncipijent je raztegnil malo ústna, kakor lovek, ki hoe rei:

„Kaj meni mari do tega!" ter plesal dalje po glasnem zapovedovanji

Boštjanovem. A ko je dospel zopet na svoj prostor, moral se je znova

ozreti po Milici. Jezilo ga je sedaj nekaj ; da Milica plese z onim ošab-

nežem, da je prijazna ž njim, da se sam ni obljubil ž njo za ta ples,

vse, vse ga je jezilo.

„O svojem potovanji mi še niste niesa povedali," omenila je

doktorica.

12*



180 J. Kersnik : Agitátor.

Kore ji zane na krátko pripovedovati, kaj je poel v dnevih

svojega dopusta; pa bili so že v zadnjem delu kadrilje, v katerega je

vpletal Lovšev Boštjan vedno kake nove podobe.

„Double chain!" vpil je sedaj, in po trikratnem nesrenem poskusu

šlo je vse v redu. Pri menjanji se je sešel Kore z Milico.

„Oh, usoda, usoda!" vskliknila je deklica. „Vi mi niste prinesli

.•^ree
!

"

„In vendar sem Vam jo želel iz vsega srca!"

Rekel je to tako gorko, da se je skoraj sam prestrašil.

Tudi deklica je za trenutek uprla vánj svoj pogled. Zarudela sta

se oba.

„Nesrena usoda ste —," hitela je ona malo v zadregi ter po-

vesila oi.

A v tem j i je že drug plesalec ponudil roko.

Po kadrilji sta šli dami tudi h gospodom v tretjo sobo; spremljal

ji je pi. Ruda. Grašák je silil domov, eš, kaj bo rekla žena, ki je

bila ostala sama doma; pa še migréna jo je báje muila.

„Oh to ne gre, to ne gre! Kdo bo sedaj odhajal? Do novega leta

moraš ostati!" sihl je Hrast.

„Oh, da, da! Samo malo naj še plešem!" prosila je herka. In

grašák ni bil trdega srca. Tudi je sam rad ostajal v družbi. Do polu-

noi pa tudi ni bilo ve dolgo.

„Pazite, kdo Vam bode prvi ob novem letu estital!" šepne Hrast

Milici na uho.

„Zakaj? Je li to pomenljivo?"

„Se ve da! Dotinik se gotovo zanima za Vas!"

„Oh, pojdite, pojdite, Ijubi doktor!"

„Jaz bom izkušal biti prvi!"

„Jako Ijubeznivo, a jaz Vas zatožim Vaši soprogi — haha! Oh —
ne, ne! Ne bom Vas ne! Le bodite prvi, ako ima to kaj pomeniti."

Njene temne oi so bile segle pri teh besedah mimo Rude, ki se je

igral še vedno z njeno pahljao ter izkušal ujeti asih kak pogled od nje.

Sli so znova plesat in sedaj je bil tudi Kore že tako pogumen,

•da je vekrat plesal z Milico. Zabával jo je s tem, da ji je pripovedoval

o svojih dijaških letih in o vseuihšnih burkah, celo o zadnjem poto-

vanji in o svojem domu ji je pravil. Govoril je suho in v kratkih

stavkih — brez ognja in brez barv — a vendar ga je deklica pazno

poslušala. Vracala mu je z dogodki iz odgojevališa, v katerem je ve
let prebila, s pripovedovanjem onih vsakdanjih, nedolžnih in vendar

humorja polnih spletek in zavija, kakor se uganjajo po takih zavodih.
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Kuda pa se je lotil dacarjeve herke, pri kateri je bil takoj za-

pažil, da hoe koketovati ž njim.

Zdajci pa zapoje na odrú za zaveso steklen zvon; poasi, skoraj

slovesno so doneli njegovi udarci preko plesalcev. Bilo je polunoi, in

staro leto konano.

„Veselo novo leto!" vzkliknil je gorko Kore in podal Milici roko.

„Veselo novo leto!" zavrnila je Milica; in stisnila sta si s sme-

hom roki, kakor dva znanca.

„Oh, prepozno, prepozno!" zaklical je poleg njega dr. Hrast, ki je

prisopihal od druge straní.

Sedaj stoprav se je domislila deklica njegovih prej.šnjili besed, in

kri ji je silila v lice.

„Práv se Vam je zgodilo, gospod doktor; zakaj ne pazite bolje?"

„In kdo je bil moj sreni tekmec? Morebiti Kore?" dražil je

Hrast.

„Le uganite ga!" zavrnila je Milica, in hitela Hrastovi soprogi

naproti, želet ji sreno novo leto. Tndi pi. Rnda je sedaj pritekel. —
Kmalu po polunoi so se jeli razhajati. Gospod Anton se je bil

že dosti prej poslovil, sedaj pa sta odšla Bolétova in Hrastova in ve-

ina drugih ožonjenih. Dvorana se je polagoma izpraznila, a v kmi
Je bilo tem ve gostov. Pevci so zasoli veliko mizo in v gostem toba-

kovem dimu, kateri je polnil vse sobe, in pri brljavih petrolejevih sve-

tilnah bilo je kmalu težko spoznavati posamine osebe. Glasen vriš in

šunder je vládal povsod in však trenutek je zadonela iz njega veselá

pesem domaega zbora. (Dalje prihodnjifi.)

Književna poroila.

II.

Slovenska slovnica za srednje šole.

Spisal J. Šum au, c. k. profesor na akad. gimn. Dunajskem. V Celovci. Tiskala in

založila tiskarna Družbe sv. Mohora 1884. — VIII -f 208 str. v 8". —
Cena po 1 gld.

(Dalje.)

S tem, kar smo v poslednjem odstávku povedali o terminologiji, pa

še nismo rekli, da ne smemo strogo pažiti na pravilnost jezikovo. Kar se

te tie, Šumanova slovnica zaostaja za Janežievo. Pogostoma se bere in-

zatrjnje, tla se v íilagoln ..razodeva mo in krasota slovenskega jezika".

Pisatelj naše slovnice pa menda ni te misii : kjer je n. pr. nemški subst.
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na -TI n g , skoraj vedno nájdeš pri njem glagolnik, in tudi za druge nemške

substantive rabi skoraj vedno substantiv: §. 155. 5 a „ob . . . kot pred-

ponka pomeni : a) obdanje, djanje okol in okol predmeta, v tem sluaji

odgovarja nemškemu um"; §. 155. 7. b. „po . . . pomeni kot predponka

:

„djanje veih osebkov ali na veih predmetih"; §. 155. 8. „pod . . . po-

meni djanje vršeo (sicl) se pod stvar ali stvarjo, . . 11. tekanje, bivanje

skozi odloen as in do konca doloenega aša" i. t. d. ukaj bi si bil

pisatelj povsod lahko pomagal z glagolom: pravila bi bila potem gotovo

bolj razumljiva in kolikor toliko — slovenská. -- Pisatelj skoraj dosledno

rabi napano sufiks o v "h za tvoritev prilogov, ki zaznamenujejo kako last-

nost ali kakovost; omenjeni sufiks pa je sploh rabiti le pri posestnih pri-

logih (izjeme so prilogi iz imen za zeliša, drevesa cf. § 94. 5 Šum.

slovnice). Ako torej Šuman piše: glagoli so osebkovi, brezosebkovi (§. 161.),

je to popolnoma napano. Kajti vpraša se, kakšni so glagoli, in ne egovi

so ? To bi se dalo lahko drugae povedati : a) s sufiksom bn-b ; osebeni

ali osebni : b) s suf. bski. : osebski ; c) z zloženim suf. ovbu-b : osebkovni,

kakor je duhovbm. poleg dušbn'b, seveda po analogiji substantivov u-de-

klinacije. — Tudi tega stávka (§. 3.): ,,Samostalniki se delijo po sposob-

nosti pred seboj stojee goltnike omehati : a) v trde" ... ne moremo

hvaliti, zakaj, pac ni treba praviti. — V §. 141. sicer Šuman ui, kedaj

je staviti pri pron. jt oblike z n"!" , kedaj brež njega ; vendar sam piše

(§. 201. 2): ,,Tožilnik spremlja prebodne in neprehodne glagole, da bi

n j im dejanje oživil in podkrepil", m. jim. — Prevelik sovražnik je gospod

pisatelj rki j tam, kjer je opraviena. On piše: izkluivni stavki (§. 112.)
;

prejšnega (§. 120., 2, §. 234.); udmila (§. 122. a); suhlad (§. 122. b. 2);

gorni grád (§. 214.), svinsko korito (§. 131. e): asti želen (§. 227.);

skladensko ime (§. 285.). — Neslovenskí je: pri- in razlikovanje (§. 17.)

mesto prilikovanje in razlikovanje; — sozidati, sostavije, m. sezidati,

sestavje; so je pri nas samo opravien, ako s^oji v stsl. sa: sa. sed'i>,

sosed
;
po rušini se tukaj ne smemo ravnati. — Ako piše pisatelj : „pri-

redje, podredje", piše naj tudi: „prislovje, sestavje" in ne „prislovije, so-

stavije", — Cudno je v slov. slovnici : ,,sablja damascenka (§. 122.), m.

sablja damašenka. Mesto: napolnitev (§. 232. b.) beri: napolnjenost, Ne-

navadna se mi zdi zveza: ,,rodilnik mesto tožilnika se stavi na moških

samostalnikih", katero pisatelj jako pogostoma rabi; tako tudi: ,,v razliko

prednih": zum Unterschiede der vorhergehenden (§. 171. Op.). Mesto „trojni

spol" (§. 137.) beri „trojen spol".

Pisateljev stil je tu pa tam truden, stáva besed preumetna in

nenaravna; bralec mora asih z velikim náporom razvozlavati stavek,

práv kakor bi imel pred sabo kako uganko. Posebno velja to o defini-
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cijah. Sicer je hvalevredno in práv. da pisatelj skrbi za kratkost : ali

vedno mu je pažiti, kje je meja! V tera je menda hotel posnemati Miklo-

šia in jra celo presei. Da je to zapoetje nevarno, pritrdil mi bo však,

kdor pozná tega uenjaka jedreno pisavo : mesto zaželene precíznosti do-

seže se le skrivnostna nejasnost. To se je pisatelju naše slovnice pripetilo

na vec mestili : razvozlati jih mora lovek veinoma še le z Miklošiem v

roci, n. pr. :
— §. 121. „I m en a znaijo stvar ali pojem za se in so

pregibna; nepregibne besede pa znaijo kako razmero pri glagolu

ali prilogu, ali razmero v stávku med leni in razmero med stavki". Kaj

to pomeni? Ali spadá glagol k iraenom, ali nepregibnim besedám? —
§. 113. A c: ,,Glavni stavki so izkluivni, e drž i izrek prvega stávka,

drugi ni res, ali na opak: ali grmi, ali se zemlja trese n. ps." Kdor ne

ve, da je ,,drži = Giltigkeit, Kraft haben", tega ne bo umel; sicer pak

je vzgled slabo izvoljen, ker to ni izkljuiven stavek, ampak vprašaven,

dasi mu manjka vprašaja in je vzet iz srbské, ne iz slovenské národne

pesmi : „Ili grmi, i se zemlja trese?" to je: ,,tonatne, an terrae motus

fit?" in ne: „aut torat, aut terrae motus fit". — „TjOilnih števnikov"

(§. 134.)skoraj ni umeti brez Miklošiéa. Tako je pretemen tudi §. 136. —
§. 230. B. se glasi: Celotni del ni posebej imenovan, delitev je zaznamo-

vana v rodilniku celoto zaznaraujoem. Tak stil je slovenskí šolski slov-

nici pa neprimeren; kako priprosto se da to po Miklošiu povedati! „Del

ni imenovan, ampak se zaznamenuje z genitivom celote". 8e bi se dalo

najti precej odstavkov, ki bralca po nepotrebnem muijo.

Ta tesnost in nejasnost je slovnici jako v kvár ; rabiti jo bodo mogli

uenci le po návodu in razlagi d obré g a uitelja. Se jedno senno strán

moramo omeniti, da se namre to, kar je sploh vzprejeto v književni jezik,

ni ne razlouje od dijalektinih posebnosti ; v tera oziru šolska slovnica

ne sme pobirati stopínj za znanstveno, historino gramatike. Nismo sicer

proti tému, da uenec prilino zve, kako se govori v tem in onem kraji

naše domovine, ali potrebno se nam zdi, da se také opomnje ne mešajo

s stvarmi, ki so obce v rabi, torej ob enem tudi last denašnjega knji-

ževnega jezika; nenavadno, zastarelo naj se omenja, pa samo v opazkah,

ker se sicer uenec tako zbega, da ne ve kaj rabiti. Suman n. pr. omenja

nenavadni skorom, navadni skoro, skorá, s k o r a
j pa opuša. Tudi

bi bilo želeti, da bi pisatelj také napake, ki se dan danes le prerade ka-

žejo po slovenskih spisih, posebe zaznamenoval in sváril pred njimi. Neka

takih opomenj se sicer nahaja v njegovi slovnici, ali jaz mislim^ da jih je

dan danes, ko pisarijo še taki, ki nikdar niso imeli slovnice v rokah ter

jo zaniljivo prezirajo, da jih je dan danes na vsaki stráni najmenj po

dve, tri treba, in to tem bolj, ker še nimamo nobenega brusa ali „anti-
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barbara". Ob enem prosimo, naj se pomisli, da zahtevamo to od šolske,

i]i ne od kakoršne si bodi znanstvene slovnice.

Do zdaj smo se ozirali na Šumanovo knjigo bolj z ozirom na naše

šole, posebno gimnazije. Po zdaj hoemo podati nekaj opomenj o tem, kar

se nam zdi predrugabe, poprave ali pojasnila potrebno, Kdor bi namre

mislil, da je Šumanova knjiga samo izvod iz Miklošieve primerjajoe

slovnice, motil bi se in delal pisatelju krivico. On je dodal vec novih

stvarí, nekaj srenih (n. pr. §. 258 b. c, §. 114 d. i. t. d.), pa tudi

nekaj, katerim ne moremo pritrditi. Pri nekaterib novostih bi želeli, da

bi bil pisatelj povedal, od kod jih ima. Tako ui n. pr. pri vrsti IV. V.

1. 2. (§. 60, 61, 62), da so v slovenšini tudi participi : premisliv, po-

hvaliv, pridelav, razorav in pohvalj, pohvaljši. Te oblike v novi sloven-

šini, kolikor vem, niso znane, tudi Mikloši in drugi slovniarji ni ne

vedo o njih. Umestno bi torej bilo, da bi bil pisatelj povedal : tu in tu,

pri tem in tem pisatelji se je ohranila stará oblika, recimo, pohvalj. Do-

kler pisatelj tega ne stori, naj nam ne zameri, e mu te oblike zapišemo

na njegov rováš. Takisto tudi pri nekterih predlogih dvojimo, da bi se

kje rabili : gori, gore, noter, notri, sled, posled.

Pri samoglasnikili v §. 2. a) b) ^), e), d) [3, v §. 4. 1. in drugodi

uí pisatelj, da je ,,!> = pokrajšani o", ter dodaje primer: ,,vtaknoti : tok

Futteral". Ali ti besedi si nista sorodni: vtaknoti infigere ima v ko-

reu kratek u, kar se razvidi iz stsl. ty kat i pungere, pritycati com-

parare ; t o k pa je iz ájevske vrste in pa ne spadá niti h koreu t t> k :

bkati, bka texere, niti k bk : bknati tangere, ampak k koreu

tek, currere. — Tudi ne vem, kaj naj pomeni pisava jeríi, jerí : naglas

v teh besedah vendar ni na poslednjem zloguj ako hoe pisatelj s tem

predoiti uencem izgovor teju besed, zapiše naj rajši jer, jer j. — I (Iže)

se ne ,,krepi" v e, oj, tudi u ne v u, ov, ampak i. ú. — §. 3. 1. b.

O mehkem a dozdaj še niesar nismo uli; b je bil mehak, apa, ki je iž

njega postal, ni ve mehak. —
• Da se v a-vrsti (§. 3. 3) "L, ki je bajé

okrajšan iz o, zateguje v y, podkrepljeno je pa s premalo dokazi, da bi

se to pravilo smelo jemati v šolsko slovnico. Mikloši sam podaje v

vzgledih Vgl. Gr. P 79, ako jih primerjamo z vzgledi na str. 142. in

nasel. dosti takega, kar potrebuje še preiskavanja in potrdila. Tudi ni e

zateza iz oj. Sploh je vsa tablica prenejasna. Mikloši je imel dobre

dobre razloge, zakaj je razdelitev v tri vrste še obdržal, ko je uže no-

vejša veda ni ve priznávala v popolni meri
;
gotovo pa je Miklošieva

razdelitev za šolo boljša in preglednejša, nego tíumanova hipoteza. —
V §. 4. Op. 1. pravi pisatelj po Miklošiu, da „ter t, tel t pred soglas-

nikom razven j ni navaden." To velja za štajersko slovenšino, drugodi
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pa govore po analogiji mnogoštevilnih oblik „tert — t r t" uže „mrjejo"

in ne „merjejo". — §. 4. Op. 1. b. a: grlo, golt vendar ne bo pi-

satelj razlagal iz gorlo, golt? Podstava je pac : gertlo. gelb,
torej spadata vzgleda pod a a. Prim. o tem Mikloši V. Gr. P 29

;
golt

in grlo imata oba kore gar, žreti. — §• -J- Opazka : n, o so v obce

užedolgi samoglasniki, ni resnina, Prim. o tem uže pohvaljeno

razpravo Miklošievo „Ueber die langen Vokale in den slavischen Sprachen",

kjer se nam podaja ta sklep : Ako stoji poljski a ali e nasproti eskému

ú ali j á , srbskému u ali e, smemo tudi za staro slovenšcino nastaviti

dolg vokál. — zov v zovem ne stoji mesto z "b v , ampak o v je pravi o v

,

povisan iz il (Mikl. V. Gr. P 177). — §• 6- ^- „visoki é se meha v

i" ; é je vedno „visok" in uže tako palatalen vokál, torej mu mehanja

ni treba ; taki izrazi, ki le motijo in vrhu tega še kaj napauega pove-

dajo, morajo se prepoditi iz šolskih knjig. — Da se v lokala sing. rabi

dandanes i, le v beneškem nareji, ni res. Kar se ija tie, rabi se pri

II. (Šumanovi) sklanjatvi v lokálu skoraj po vsem Primorskera in deloma

na Notranjskem ; e pa se najbrže tudi se rabi na Koroškem ; vsaj „Mir"

piše vekrat e pri krajnih imenili: v Bela c e. Scheinigg ima v svojem

opisu rožanskega nareja i. Ohranil se je e po Krasu v besedah: jutre,

dave, dreve. — V op. pod rto str. 4. niisli pisatelj, da stoji p r e ž é-

vati mesto preživati, objemati m. objimati, zaenjati m.

zainjati, zainati. . . . in da so prvé oblike ,potvorice' (Analogie-

bildungen) po oplétati. To ni res: objéraati, zaenati je prvotno,

obimati, zainati pa je še le iz tega postalo. Staroslovenská oblika

ni vedno tudi starejša; da je naša trditev resnina, káže stsl. jemlja in
.0

subst. konb v sestavi: iskoni ab initio : korea bi torej bila jam in

k%n. é se za mehkimi soglasniki spreminja zdaj v a, zdaj v i (prim.

Mikl. Y. Gr. I^ 25, 54). Iz tega se tudi razvidi, da je napana enaka

pisateljeva trditev tudi v §. 7. c, kateri odstavek bi sploh bolj spadal v

§.8. — V §. 8. je prvá opomnja napana; prim. o tem spodaj moje

opazke o pisateljevi zloženi deklinaciji. — §. 10.: mislim, da ogerska
noben ne govori, kakor tudi ne kakeršen; res, da pišemo d o b e P ali

vendar d o b r š e n. (Dalje prihodnji.)

Slovenskí glasnik.
Nove knjige slovenské. — Avstrijsko-ogerska monarhija. Domo-

vinoznanstvo za etrti razred svednjih šol, Spisal in založil Janez Jesenko.

Tiskala „Národná Tiskarna-' v Ljubljani 1^85, vel, 8., 88 str. Cena samú 45 kr.

To je spet nová šolska knjiga g. prof. Jesenka, s katero je dopolnjena vrsta vseh
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zgodovinskih in zemlj^pisnih knjig, ki se potrebujejo na naših nižjih gtranazijah s

slovenskim unim jezikom. Kujiga obseza od 3. do 32 straní zgodovino, od 33.

do 46. str. pviodoznanski zemljepis, od 46. do 68. str. štatistike, in od 68. do 88.

str. topografijo naše dižavc, vse v tisti meri, v kateri to uivo predpisujejo šolski

zakoni 4. razreda malih gimnazij. Jesenkova knjiga je za 26 stranij krajša nego

jednaka šolska knjiga Hannakova, in to zategadelj, ker je g pisatelj práv storil, da je

skrajšal novejšo zgodovino, katera se ui v 4. gimn. razredu že v I. teaji. Vsa

knjiga nam káže spretnega pisatelja in preskušenega uíitelja, hvale vrednega tudi

zategadelj, ker je knjigi udaril jako nizko ceno (Hannakova nemška knjiga je

za 43 kr. dražja !) Želimo, da bi knjiga našla knpcev tndi v nešolskih krogih.

— Imenik šolskili oblastev, Ijudskih šol, uiteljev in uiteljic na Kranjskem.

Uredil Jakob Praedika, profesor na c. kr. uiteljiši. Založilo in izdalo Slo-

vensko uiteljsko društvo, natisnil Jos. Rudolf Milic v Ljubljani 1885, m. 8, 100

str. Cena GO kr. Ta lina, spretno sestavljena in razlono in pregledno tiskana knji-

žica, ki bode posebno dobro došla vsem uiteljera, a tudi vsem prijateljera narodnega

šolstva, obseza poleg imenika vseh šolskih oblastev kranjskih tudi vse Ijudske šole,

razdeljene po okrajnih glavarstvih, z vsemi uitelji in uiteljicami. Pri vsakera

uóitelji je dodejano, kje in kedaj je porojen, odklé slúži in koliko ima plae. Ka-

dar bode g. urednik pripravljal novo izdavo, svetujemo mu, naj knjižici dodá še

dve tri stráni statistinega pregleda o številu in kategorijah Ijudskih šol. ob unem
jeziku, ob številu Ijudskih uiteljev in uiteljic, stalno in zaasno ali sanió v pomo
namešenih. To bode knjižico naredilo še rabnejšo nego je že zdaj.

„Vitá vitae meae!" Beneški Slovenec g. Ivan Tri nko je na italijanski

jezik preložil dr. Tavarjevo povest „Vitá vitae meae", ki je bila 1. 1883. natisnena

v našem lista, Provod v kratkem objavi neki italijanski dnevnik v Vidmu.

Matica Slovenska razpisuje službo društvenega tajnika. Služba se proti

pogodbi oddá na tri leta. Plae je po 600 gld. na leto. Dolžnosti tajnikove na-

tanko našteva §. 35. Matinega opravilnega reda. Prošnje se vzprejemajo do 10.

marcija t. 1. Nam se ta razpis zdi samo formalen, da se ustreže ž njim društvenim

pravilom, ker mislimo, da bi Matica teško dobila vestnejšega, pridnejšega in spret-

nejšega moža ternu poslu nego je dozdanji zaasni tajnik g. Evgen L a h. Res,

da se je tudi delovanje dozdanjega tajnika poskúšalo že j avno grajati, toda dotina

graja je — da govorimo s pokojnim dr. Bleiweisom — prenaglo pokazala, „kaa
pes taco raoli", — Obžalovati moramo pa sklep odborov, da se dozdanjemu korek-

torju društvenih knjig, g. C. odvzame popravljanje, odvzame zategadelj, da se po-

speši delo v tiskarni. G. C. je silno vesten in natanen, in seveda baš zato vsaki

tiskarni neprijeten korektor. Vrhu tega se nam pa zdi trdo in neusmiljeno,

kosec teško zasluženega kruha jemati môžu, katerega nesrea in bolezen tare že

od mladih let. Ali ni že samo to dosti veliko zlo, da mora on, ki bi pri obce pri-

znaní nadarjenosti svoji národu našemu — da mu je srea milejša — lehko koristil

z izbornimi spisi, bolan in onemogel vse svoje moci trositi za raznovritnc tiskovne

korektúre, samo da more prebiti? Priakujemo zatorej, da odbor preklie svoj

sklep. Da se pa prepreijo vse tožbe tiskarjevc in da se, kakor je želeti, v društ-

venih knjigah piše pravilen in dosleden jezik, pošiljajo naj se že rokopisl g. C. v

korekturo, da ne bodemo tožili: kolikor pisateljev, toliko slovnici

Jnriéevih zbranih spisov IV. zvezek se že tiská. Knjiga izide okoli ve-

liké noci. Da smo mogli IV. zvezek posiati v tiskarno, zahvaljevati se nam je

najve našim vrlina gg. bogoslovcem in srednješolskim dijakom v Ljubljani, v Go-
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rici, Kopru, Celji, Mariboru in v Novem Mestu, kateri so zadnje tedne pokupili

toliko knjig, da smo mogli poravnati nekoliko dolga v tiskarni. Med slovenskimi

listi nas je najbolje podpiral „Slovenskí Národ". Hvala vseml

Imenitna knjiga. G. Fr. Šunai, ki s udovito pridnostjo, posebno vztraj-

nostjo in redko požrtvovalnostjo že mnogo let zbira znanstveno gradivo za zgodo-

vino kranjsko, dal je zadnje tedne na svetlo spet dve knjigi. r^a kateri bi mu
merala hvaležna biti vsa širna domovina naša. Prvá knjiga je „Archív fiir Hei-

matkunde" von Franz Schumi. Geschichtsforschungen, Qaellen, Urkunden

und Regesten II. Bánd, I. Heft. Verlag des Herausgebers, Druck der „Národná Tis-

karna", Laibach 1884, 8", 128. — Prezanimiva knjiga obseza te razprave: 1. Die

Windische Mark von Franz Schumi. — 2. Die verwandtschaftlichcn Beziehungen

der Markgrafen und Grafen von Istrien und Krain za den Hohenstaufen von Franz
Schumi — 3. Die Mark Unterkrain seit 1070 von Franz Schumi. — 4. Ein

kleiner Beitrag zur Geschichte der Tui'keneinfälle in Krain von Adolf Obreza.
— 5. Laudon und das Land Krain von P. v. Radics. — 6. Beiträge zur innern

Geschichte der Ziinfte in Krain von Franz Schumi. — 7. Windische Wallfahrer

am Niederrhein von Arnold Luschin von Ebengreuth. — 8. Eiue glagoli-

tische DiTtunde des Archivs im Schlosse Auersberg von Franz Schumi. —
9. Bericht iiber die Hexenprozesse in Gurkfeld von Franz Schumi. — 10. Die

Ratschacher Savc-Steinbrucke bci der St. Egydenkapelle unter der Feste Klausen-

stein von F r aJn z Schumi. — 11 Briefe hervorragender Krainer von P. v Ra-

dics. — 12. Die Rittér von Kolovrat von Franz Schumi. — 13. Topographische

Beiträge von Franz Schumi. — 14. Nekrologe der Ritter Eduard von Strahl

und Josef von Schneid-Treuenfeld von Franz Schumi. — Druga knjiga se ime-

nuje „Urkunden- und Regestenbxich des Herzogthunis Krain. Herausgegeben

von Franz Schumi, II. Bánd, I. Heft, Laibach 1884, 8", 160 S. ter obseza iz dobe

od 1200. do 1253. leta 202 listín, važnih za kranjsko zgodovino, katere je g Šumí,

príden kakor mravlja, nabral po raznovrstnih knjigah, muzejih in arhivih.

Nepotrebno bi bilo še posebe poudárjati, kako vážni, kako imenítni za zgo-

dovino kranjske dežele in národa slovenskega so zborniki Šumijevi, ker je g. iz-

davatelj sam že o ti stvari obširno govoril lani v naSem listu (str. 295—503). De-
njaki na glasu, in med njimi celo takí ki imajo slovee iraé med najveôjimi zgo-

dovinopisci sedanje dobe, kakor Wattenbach, RaCki, Krones, Fr. Martin Mayer,

Arnold Luschin-Ebengreuth, Kukuljevi, Tkali, Zahn, Zwiedeneck-Siidenhorst,

H. J. Bidermann i. t. d. i. t. d. so polni hvale umijevemu podjetju. katero pod-

pirajo tudi s tem da mu pošiljajo v porabo ali listine ali znanstvene razprave.

Kako pa je z nami Slovenci? Kako neznatna, kako beraška je podpora, bodi si

gmotna, bodi si dušna, katero dobíva g. Šumí od nas ! Kranjska hranilnica mu je

res podarila 200 gld. in g. Martin Hozhevar 50 gld., a kranjski deželni zbor samo

100 gld., — vse druge stroSke mora trpeti g. izdavatelj sam, kajtí med naroCniki

nima niti — 100 Slovencev! Kolikrat se sliši tožba pri nas, da mi Slovenci ni-

mamo zgodovine. G. prof. Rutar je že vekrat poudarjal baš v „Ljubljanskem

Zvonu", da imamo tudi Slovenci zgodovino, a da je neemo poznati. Istina ! Po-

znati neemo zgodovine svoje ter vse premalo uvažujemo, da pravega zavednega pre-

bujenja, pravega narodnega ponosa nobena stvar ne pospešuje tako, kakor znanstveno

raziskavanje jezika narodovega in zgodovine narodove, kakor nam jasno priajo

Nemci, Italijani, ehi, Poljaki, Hrvatje, Madjarji in mnogi drugi narodje. Res, da

to, kar nam podaje g. Šumí, ni §e naša zgodovina, a to je gradivo za njó, brez
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katerega nikakoi* ni mogoe pisati pravé, kovenite zgodovine o življenji intrpljenjí,

o viteških bojih in slavnih delili národa našega. Slovenci, podpirajmo Šumijev

zborník tako, l<;ikor zaslúži, tako kakor je naša domovinska dolžnost! Naronina na

obe knjigi znáša samo po 3 gld. 15 kr. Prezanimivo razpravo Luschinovo „Win«

dische Wallfahrer am Niedcrrhein" je pa g. izdavatelj dal tudi posebe natisniti

in dobiva se pri njem (v Ljubljani na Kongresnem trgu št. 13) po 50 kr. izvod

Slovenskí slikar Jurij Subic. V I. letošnji številki „Zvonovi" sem podal

itateljem nekoliko rtic o delovanji slovenskega slikarja Janeza S u bi c a, bi-

vajoega sedaj v Renski Palaciji na Bavarskem. Danes hoem opisati tudi umet-

niško delovanje nekaj let mlajšega mu brata, Ju ri j a Šubica, ki se je naselil

v Parizu in ima s eškim slikarjem Vojtehom Hynaisom skupni ateliér v francoski

stolici. Jurij Šubic je bil tudi uenec J. Wolfa, h kateremu je prišel 1. 1872.

Ko se je otvorila dunajská razstava, peljal se je umetnlk na Dunaj, kjer je kmala

stopil v slikarsko akademijo. Uitelj mu je bil prof. Griepenkerl, mož, ki

je starejšim slovenskim visokošolcem gotovo še v dobrem spominu, kajti zahajal

je svoje dni rad v drušino naših, takrat jako sloveih pevcev. Ne bom našteval

Šubievih del iz ono dobe — le toliko omenim, da je dobil 1. 1875. zlato Fú-

ge r jevo svetinjo za najboljšo kompozicijo znane epizóde iz Schillerjeve balade

„Gang nach dem Eisenhammer" : „Der ist besorgt und aufgehoben, der Graf wird

seine Diener loben". Tedanji nauni minister Stremayer je sam izroil mladému

umetniku zlato svetinjo v novi umetniški palai. V oni dobi se je seznanil Jurij

Šubic tudi s prof. Stritarjem, ki se je mnogo zanimal za njegov talent. Vpliv

tako vsestransko izobraženega moža, kakor je prof. Stritar, kázal se je pri našem

umetniku povsodi; v dobrohotnosti in prijaznosti prof. Stritarja ima marsikak pro-

izvod iz onega aša svoj postanek. Med drugimi deli je ilustroval Jurij Šubic

prelepi pesnikov ciklus „Raja", katerega so jako hvalili možje, ki vedó, kaj je

pravá umetnost. Pripoznavali so duhovito kompozicijo in pravilno risanje — žal,

da posamezne ilustracije niso na jednostaven nain razmnožene. Da je bilo možno,

napraviti lesoreze, kakeršne imajo bogati nemški listi, bila bi „Raja" pa prodrla

v širše kroge.

L. 1875. je moral umetnik v vojake. Dve leti je slúžil v Trstu pri doma-

em pehotnem polku št. 17. Povrnivši se na Dunaj, dobil je vladno naroilo,

slikati veliko podobo s v. Roka za neko cerkev na Tirolskem. Predno je bilo delo

dovršeno, prišla je bosenská okupacija in Jurij Šubic je moral vnovi zamenjati

opi s puško. V Bosni je sreno prebil vse one nezgode, ki so nam pobrale

takrat toliko žrtev. Pridno je risal, kolikor so mu razmere dopušale. Videli smo

lepo zbirko bosenskili in ercegovskih tipov iz one dobe; nekatere je že takrat ob-

javil v raznih nemških asnikih. „Zlata Praha" prináša v 42. štev. lanskega leta

tudi dve stráni njegovih „studij z Bosne", ki nam predoujejo južne naše braté v

malerinih njihovih kostumih. Vojvoda Virtemberški, tedanji višji poveljnik v Bosni,

podpiral je povsod jako dobrovoljno umetnika ter mu dajal prilike, da je mogel

tu in tam orožje zamenjati s svinnikom in mapo. — Po dovšení okupaciji vi-

dimo našega rojaka zopet na Dunaji, delujoega v raojsterski soli prof. Griepen-

kerla. O poitnicah 1. 1879. je šel z grófom Mensdorfom na esko, kjer je živel

par mesecev na gradovih eškega kavalirja in slikal bujno okolico. Bivajoemu

na grádu Boskoviškem (na Moravskem), dobil je od dunajské akademije vprášanje,

bi li hotel z dobrimi pogoji prevzetí veje delo v Atenah. Slávni arheolog Dr.

Schliemann ískal je namre umetnika, ki bi mu olepšal uotranje prostore nove
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palae, katero si je sezidal v Atenah. Jurij Šubic se je takoj odpravil na pot in

5. decembra 1. 1879. se je že izkrcal v Pireji ter stopil na klasini svet. S ta-

mošnjim arhitektom Zillerjera sta dogovorila nárt novih del in kmalu nahajamo

umetnika sredi svojih kompozicij, V Atenah si je v kratkem asu pridobil mnogo

znanja. Živel je krásne dni v drušini uenjakov in umetnikov, s katerirai se je

shajal bodi si v hotelu, bodi si pri soirejah Schliemaniiovih, ki so zbirale však

etrtek najodlinejšo družbo, kar so je imele Aténe. Delal je mnogo predmetov

po starinskih slikali iz Pompeja, še ve pa kompozicij svojih. Na velikem balkónu

je napravil devet muz, skoraj v naravni velikosti plavajoih po modrem zraku.

Na stranskih stcnah je naslikal štiri elemente in štiri letne ase; na stropu veli-

kega salóna družbo amoret, ki se peajo z arheologijo, izkopavanjem starin i. t. d.

Skico tega stropa si je izprosila gospá angleškega ministerskega rezidenta Cor-

betta; tudi originálne risarije „Raje", katere je delal za „Zvon"
pridobila si je omenjena dáma, ki se je sploh vrlo zanimala za dela na-

šega rojaka in posebno islala ,.Rajo''. Pri Schliemannu je izvršil koneno še celo

vrsto svojih kompozicij : Ganimeda, plesajoe bahante in bahantinje i. t. d. Slikal

je tudi soprogo Schliemannovo in njegovega mlajšega brata ter se na ta nain se-

znanil kmalu z jako vplivnimi možmí. Nagovarjali so ga, naj se naseli tam in

naj prevzame profesuo na aténski akademiji. A kakor je našemu rojaku ugajalo

južno nebo in ga je prevzel klasini svet s svojimi mnogobrojnimi spomini na

bogato minulost — stalno bivanje na Grškem ga vendar ni veselilo. Ko je 1. 1880.

dovšil delo pri Schliemannu, odšel je iz Atén v Pariz, kjer je dan danes pi-ava

slikarska tehnika doma. Tam mu je tudi bival predragi prijatelj z dunajské

akaderaije, že omenjeni Vojteh Hynais in na njegov poziv se je odloil za

Pariz. Dospevši v fraticosko metropolo, slikala sta najprej s prijateljem za novo

esko gledališe v Pragi dela, ki so trajala kacih 6— 7 mesecev. Žal nam je, da

nimamo podrobnojšega poroila o teh delih
;
gotovo bi bilo zanimivo vedeti, koliko

so sodelovale slovenské duševne sile pri krasnem domu eške Talije. Ko so bila

dovšená naroila za eško narodno gledališe, imel je naš umetnik delj aša posla

pri slavnem eškem slikarji Vaclavu Brožiku, kateremu je pomagal posebno

pri kolosálni sliki „Jan Hus". Takrat se je tudi seznanil z ogerskim slikarjem

Mu n ka csy-jem, kateri je dajal našemu lojaku mnogo naroil. Pri veliki podobi

„Krist na Kalvariji" (gl. „Ljubljanski Zvon", 1885, str. 43.) sodeloval je ves

as njenega postanka; tudi ve raznih kopij po delih slavnega Ogra je zvršil v

oni dobi. Razven tega je slikal za druga privátna naroila. Charles Sedelmeyer,

jeden prvih umetniških kupcev, dajal mu je ražne pošle ; med drugimi je slikal

Jurij Šubic dve kopiji po Murillu za španjsko kraljico, dve veliki kopiji po Mun-

kacsy-ji i. t. d. za omenjenega kupca. L. 1883. je dovšil sliko „S kúpni z a-

juterk" — mlada gospodiina šedi v naslanjai pri jutranji kavi in se obraa

proti fotelju, na katerem šedi lepa papiga, veseléa se sladkorja, kojega ji podaje

nežná roka. Dunajan Weiss je kúpil to delo. Istega leta je delal umetnik za

necega Nemca normandsko „Zatišje" (Stilleben), ki predstavlja prizor iz normandské

koe. O sliki „Pred lovom ', razst.ivljeni v pariškem Salónu 1 1883. poroal je

že „Ljubljanski Zvon". Lovec iz Normandije ogleduje na hišnem pragu puško in

jo pripravlja za lov. Solnni žarki se vsuvajo skozi odprte duri v koo in padajo

na ostarelcga moža, ki z zadovoljnim obrazom ogleduje zvesto svojo risanico. V
zadnjem Salónu je imel naš rojak razstavljen portrét gospice Jeamiette Mathon

ove. — Scdaj slika velik plafond, ki je namenjen znanemu pariškemu lokálu. Pred-
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met tému delu je alegorija, predstavíj ajoa igvo na glasbeno orodje tamburín ; med
tem je zvršil pri znanci Rusu v Isle-Adamu še drugo jednako delo, namenjeno na

Rusko. Tudi ta plafond je pokrit z alegorinimi podobami, ki se odlikujejo, kakor

mi poroa znanec iz Pariza, s posebno fino kompozicijo in eksaktnim risanjem.

Pred dvema letoma se je mudil Jurij Subic v svoji domovini, kamor ga je

klicala vojaška dolžnost. Takrat je zvršil veliko sliko sv. Jurija za fare Šent-Jurij

pri Kranji. Podoba nam predouje svetnika skoraj v naravni velikosti, ko se bojuje

na konji belci z zmajem. Zanimiva je kompozicija te podobe: konj se ne vzpenja

na zadnji nogi, kakor pri obiajnih jednakih slikah, temveó stoji z vsemi nogami na

tieh, truplo pa ima potisneno nazaj: vedenje plemenite živali, ko se kake stvari

jako straši. Svetnik nosi opravo rimskih astnikov; posebno nam je ugajal moško-

lepi obraz junáka, ki zamahuje s krepko roko na ogromnega zmaja.

Naj zadostujejo te rtice! Kažejo nam pa, da sta brata Subica pravá umet-

nika in da se moreta ponašati že z lepo vrstjo krasnih del. Žal, da razmere naše

niso také, ki bi omogeile umetniku delovanje v domovini. Mi smo mal, ubog

národ in mecenatje so pri nas nepoznane prikazni. Zato morajo najboljše naše

moci iskati zaslužka zunaj dežele ter posojati tujcem glavo in roke! — Vendar se

nam zdi, da bi se pa tudi pri nas lehko storilo ve za povzdigo domáce umet-

nosti, nego se storí. Da navedem le jeden vzgled! Ko nas je I. 1883 presvetli

vladár osreil s svojim obiskom in se je vsa dežela obradostila kakor morebiti še

nikdar poprej ne, obleklaje tudi bela Ljubljana svatovsko oblailo. Treba je bilo

umetnika, da je ureoíl slávnostne príprave — in poklicali so neznanega — tujca

v deželo ! Za deloma poncsreene, efemérne dekoradje se je izdalo takrat na

tisoe in tisoe, a za stal en spomiu onih prelepih dnij nihe ni skrbel. Ni je

bilo korporacije, ki bi bila z monumentalnim delom poroala poznim vnukom o

zvestobi slovenskí ; kako bi bila pristojala zgodovinska slika ali kaj jednacega v

deželni hiši, v deželnem muzeji ali kjer si bodi. Dmetnike domae imamo in da

so zmožni tacega dela, priajo te malé rtice. In kjer so prišli v poštev stotisoi,

ne bili bi uniili dežele taki stroški. . . . Tudi cerkvenim úpravám bi se dalo

dokaj oitati v tem obziru. Res je, da je veina cerkvic naši h uboga, a iinamo

tudi vzglede, ko romajo lepi novci za ražne slike na nemški Dunaj, kjer se delajo

skoraj fabriškim potem slike fabriške vrednosti — a domáci umetniki se ne

jemljó v poštev! Nikar naj se mi ne oitá, da morebiti hoem delati rekl.nmo, e-
ravno bi bila ta na pravem mestu. Však razumnik mi bode pritrdil in z menoj

vred gotovo obžaloval, da morata moža, kakor brata Šubica, živeti na tujem, delati

tujcem in da domovina ne vidi, kar ji stvarjajo sini njeni! Veseli nas, da sta brata

našla pri narodnem gledališi v Pragi láskavo priznanje severnih bratov, priznanje

in popularnost, katere v Slovencih žalibog nimata. Morebiti bode prihodnjost po-

pravila, kar je grešila preteklost, kar greší sedanjost. Vsaj jaz bi to domai
umetnosti na Ijubav srno želel! —

Prijatelj domae umetnosti.

Slavo-deiitsches und Slavo-italienisches von H. Schuchardt, Graz,

1885, 140 folio-stranij. — To knjigo je posvetil g. pisatelj, profesor na graškem vse-

niliši, vitezuFrancu Miklošiu za njegovo sedemdesetlctnico 20. novembra 1883.

Za nas Slovence je ta knjiga zeló zanimiva, ker v nji izkuša g. pisatelj dokazati,

kako je nemšina in italijanšina vplivala na naš jezik i q nasproti, kaj je ta po-

sodil svojima sosedoma. Prof. Schuchardt pobija M. Miillerjevo naelo, da „ni me-

šanih jezikov" iu trdi nasproti ternu, da „ni uobedeu jezik brez tuje primesi''. Y



Slovenskí glasnik. 191

našili možjanih živé namre brezštevilne jezikoslovne misii, katere so vsem Ijudem

znane in zato se lehko zgodi, da se glasovi jednega jezika pomešajo z glasovi

di-uzih jezikov. „Glasovno raešanje" je torej najnavadnejše, ali poleg tega imamo

tudi „besedno mešanje", katcro nastaje po medsebojnem obevanji. G. pisatelj

pravi, da je za taká opazovanja najprikladnejša naša monarhija in da je za to

najprimernejši sedanji as narodnostnih bojev. Sicer priznáva (str. 17.), da ni

zmožen dostojno oceniti vpliv germanšine na slovenšino in zato se pea bolj le

z vplivom slovanšine na nemšino in potem z medsebojnim vplivom slovanšine

(slovenšine in hrvašine) ter italijanšine. Za ta posel je porabil vse do sedaj tis-

kane virc in lazven tega preobilne pisane rapotke od znanih profesorjev v Trstu,

Istri in Dalmaciji. Knjiga je torej precéj natanna, jako pouná in prezanimiva

za vse tiste, ki se kolikaj peajo sé slovenskim jezikoslovjem. Naj torej ti ne

zamudijo preštudirati je in ako potreba, temeljito kritiko napisati o nji.

Tu naj samo še toliko omenim. da g. prof. Schuchardt zaenja proti koncn

knjige politikovati in da hoe iz svojih preiskav za sedanjo narodnostno poli-

tiko izkopati velik základ. Sovraštvo med Nemci in Slovani pripisuje razlini

starosti kultúre pri jediiih in drugih : Nemci si ne morejo mislili Slovanov kot

svojih odraslih sinov, in Slovani ne znajo ,zmerno svoje na novo pridobljene svo-

bode uživati". Potem govorí o konfliktih med posamezniiui narodí in o nepravió-

nosti, da so nemška mesta prisiljena vzdrževati nenemške šole za priseljence,

ki so samo gostje in živijo od tujega zaslužka. Mi v obfc obžalujemo, da nemški

nenjaki ob sedanjem asu tako radi uhajajo z znanstvenega na politino polje in

opazujemo le to, da so baš Nemci po svoji nestrpljivosti nauili Slovane sedanje tak-

tike njim nasproti S. R.

Die ustlicheii Alpenländer im liivestiturstreite, von F. M. Mayer, Inns-

bruck 1883. — Kakor sploh vse Mayerjeve knjige, tako je tudi ta zeló vážna za

Slovensko zgodovino. Na podlagi vestnih študij iz tiskanih in netiskanih virov po-

jasnuje nam tu g. pisatelj vse mogoe razmere slovenskih dežel v sredi XI. sto-

letja. Zlasti obširno govorí o Koroški in njenih markah, o vladajoi knežji rodovini

Eppensteincev, ob iztoni marki, o saligradski nadškofiji In akvilejskem patri-

jarhatu, o posestnikih zeraljiš in o duševnem življenji. V kratkem ekskurzu

dokazuje, da samostan „Cruskilach" na Kranjskem ni bil nikoli utemeljen. Pripo-

roujé to vestno pisano delo vsem slovenskim zgodovinarjem, omenjamo itajoemu
obinstvu, da je prof Mayer tu zopet jasno dokázal, ka sedaj ponemena K o-

roška iz poetka ni bila nemška zemlja, in da je lez veliko nejevoljo prenášala

nemški jarem. Domae plemstvo (in tému moramo prištevati tudi naseljene nemške

plemie, ki so se pa v deželi utili piave Korošce) upiralo se je vedno tujim

oblastim in iz Nemške poslaním vojvodom. Zato so nemški cesarji izknšali na vso

mo oslabiti vojvodstvo koroško, odcepili so od njega vse Kranjsko, Štajersko in

Istro kot posebne „marke" (pg. 8), in pošiljali na Koroško najbližnje svoje sorod-

nike za deželne kneze. Ali domae plemstvo je bilo takim postopanjem zeló razka-

eno in ni hotelo tujcev priznávali za svoje vojvode (str. 17). — Ali ne dokazuje

to, da je bila Koroška popolnoma drugana dežela, nego Bavarska? In v em se

je loila od poslednje? — Gotovo v obiajih in narodnem svojstvu. Nemci sicer o

tem ne govore radi, ali mi moramo to beležiti, da se vendar jedenkrát prepriamo,

da imamo tudi mi svojo p osebno zgod ovino. S. R.

Popravek. Na 83. str. v 18. vrsti od zdolaj beri : „in našli v nji pamet-

uejäi zmisel" namestu „in našli sov nji pametnejši zmisel."



1Ô2 3. Ealan : Šah.

Ureduje Janko Kal

III. naloga.
Sestavil Ivan Kos v St. Peterburgu.
(Ponatis iz „Slov. Glasnika" s 1868. 1. ;

prim.
opómnjo k II. nalogi.)

rni.

ah.
an v Vélikih Lašah.

Na vsako
odlouje: 2. Sb3

f g

Bell.

Beli vlee in naredi v 3 potczah mat.

IV. naloga.

Sestavil T. D. iarke, Merino (Viktorija).

Beli: K.hl; D.g6; T.b2 in f4; S.c3 in

c6; k.h4.

rni: K.e3; T.c4 in d8 ; L. a6 in d6
;

S. f 3; k.c5, e6 in f 7.

Beli vlee in naredi v 2. potezali mat.

Tej zanimivi nalogi, katero posne-

mamo po strokovnem listu ,.Deutsche

Schachzeitung', prísojeno je bilo v „Mel-

boune-Leader-turnirji" za šahove naloge

izmed 16 tekmecev prvo darilo.

Re š i te v
I. naloge v 1. številki „Lj. Zvona".

Beli

:

1. S. d4 — b3
2. L. c8 X b7 t
3. S. b3 — a5 t

2. L. c8 X b? t
3. S. b3 — c6 t

Crni:

S. bS — a6 (A.)

K. aS X b?
mat.

S. bS — c6

K. aS X b?
mat.

drago potezo rnega
— c5 in 3. L mat.

Naloga ni bas težavua, vender je prvá
poteza precej skrita. Zanimiva je žrtev belega te-

kaa v glavni igri iu „istá" matná pozicija v po-
danih dvéh podobnih si varijantah. Xaloga je

,,dvostrana" (doppelwendig), ker se v uji istá

inatna pozicija izraža na dva naiua. V 1. vari-

janti (1 S b8 — a 6) se uahaja v 2 po-

tezi belega ,,du'^l", t. j., beli sme v 2. potezi vlei
S. c5 ali Ij. b7 : t, a v obeh sluajih naredi v 3.

potezi mat. To je mala liiba, ki nalogo nekoliko
kazí, da se u e more imenovati dovrsen umotvor.

P r a v 11 n O s o j o r e š i 1 i razven
že naznanjenih §e naslednji gg. : J. Pauer
v Braslovab; Iv. Spricaj, uitelj pri Sv.

Marjeti ob Pesnici ; H. Pfeifer, právnik v

Ljubljani; M. Kušar žandarm v Sežanl

in Ant. Podpenik, šestošolec v Ljubljani.

II. nalogo so do 18/2. práv re-

šili samo p. n. gospodje: Jož. Križman,
prof. v Pazinu; Ivan Poljanec, prof. v
Novem mesti ; Ant. Podpenik in H. Pfei-

fer v Ljubljani. — Ve gospodov nam
je poslalo rešitev z 1. L. g7 — b2 ;. a ta

poteza ne vodi k cilju zaradi 1 . . . .

D b6 ali c6.

Naznaniio.

Najboljša rešitev in razložitev

šahovih nalog v vsaki številki na-

šega lista se bode obdarovala z

dvema elegantno vezanima zvezkoma

Jurievih zbranih spisov. Ako nam
pošije ve gospodov na roníkov
(in samo ti dobé darilo) jednako

dobre rešitve, odloi žreb.

Darilo zanajboljšo rešitev I. na-

loge se je prisodilo g. J. S. v Do 1.

Logá tel, kateri naj izvóli ured-

niku šahove rubrike naznaniti svojo

popolno adreso ter svoje število kot

„Lj. Zvona" naronik, da mu po-

šijemo darilo.

,,Ljubljanski Zvon"

izhaja po 4 pole obsežen v veliki osmerki po jeden pot na mešec v zvezkih ter

stoji : vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta po 2 gld. 30 kr., etrt leta po 1 gld. 15 kr

Za vse neavstrijske dežele po 5 gld. 60 kr. na leto.

Lastniki in založniki : Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorni urednik : Fr. Levec.
Uredništvo in upravništvo v Ljubljani, Nove uce 6.

Tiská „Národná Tiskaiua" v Ljubljani.



Navodilo
o pravilnem igranji šaha za zaetnike.

(Dalje.)

II.

Ték figúr (astnikov) in jemanje.

Ražni šahovi kameni se sraejo na

razen, a však posamini kame vendar

samo na svoj posebni nain vlei. Za-

radi krajšega se govorí, da kame gré

ali v 1 e e , ker se (v prenesenom po-

menu) pripisuje kameu lastnost premi-

kovanja. Zatorej se naín, kako se smé

však posamini kame vlei, i menuje

njega télc.

a st nik i (oficirji, figúre) sc smeje

vlei naprej in nazaj, na levo in na

desno; kmetje pa samú naprej.

Na vsakem polji isahove deské sme

stati samo po jeden kame ; smé pa ka-

me jedne stránke po doloenih pravilih

vzeti kame druge stránke z deské, a

kame ki vzame, postaviti se mora v

tem sluaji na mesto, kjer je prej stal

vzeti kame. Figúre jemljó v isti sméri,

kakor vleejo ; kmetje pa gredó samo

naprej, a jemljó saraó po stráni (na po-

šév). Vzeti se smé razven kralja

však sov ražni kame, a igralcu

jesvobodno,hoe-li vzeti ga,

ali ne.

Najimenitnejša figur;c pri šahu je

Kralj,

kajti on je središe vse igre; okoli njega

se suejo vse kombinacije. Ték njegov

je jako omejen : iti smé naprej in nazaj,

na levo in na desno in sicer na ravnost

ali po šévi, toda vselej samo po jeden

korak. Stojí li n. pr. kralj (beli ali rni)

na polji e4, tedaj smé s tega polja vlei

na vsako sosednje polje, rekše: na e5,

*5, /5, f4, f5, d3, d4 in d5. Stoji li na

jednem omenjenih polj kak kame na-

sprotne stránke, smé ga kralj vzeti z

deské, a sam mora iti na tisto polje, na

katerem je bil prej sovražni kame. Ne
smé pa nikdar vlei na polje, kjer bi

ga potem mogel vzeti sovražne stránke

kame, to je: ne sme se nikdar izpo-

staviti „šahu".

Dáma ali Kraljica

je najmonejši astnik. Njen ték je po-

doben kraljevemu, ali s tem razlokom,

da ní práv ni omejen. Ona sme vlei

n. pr. s polja e4 na polja: e3, e2, el;

eô, eO, e7, e8; d4, c4, b4, a4; f4, gá,

h4: dalje na polja: f3, g2, hl, f5, g6,

h7 ; d3, c2, bi, d5, c6, b7 in aS, na ka-

tero koli hoe, ako j i pota ne zapira

niti sovražna niti svoje stránke figúra

ali kmet.

Za kralj ico najmocnej ša sta

:

Tura (trdiyavi)

kateru ima však igralec po dva. Turen

smé vlei baš takó kakor dáma, a le

na ravnost; po šévi ne smé. S polja

al smé iti na vsako polje v sméri do

hl in a8, tedaj na polje a2, a3, a4, a5,

a6, u7 in a8, ter bi, cl, dl, el, fl, gl

in hl. Nasprotno vleeta pa

tekaa
samo po šévi. Zaradi tega ne more te-

ka, stoje na polji bele barve, nikdar

vlei iiá polje rne barve in nasprotno.

Teka na polji d4 smé iti do al in hS

ter do a7 in gl, a se vé da na vsako

polje, kar jih je med svojim stališem

ter oziiaenimi skrajnimi polji.

uden ték imata

skakaéa.

kateri je pa gotovo veini naših itate-

Ijev že znan iz skakalnic, katerihje ,,Lj.

Zvon" v prejšnjih létnikih ve priobil.

Zavoljo popolnosti pa tudi tú še povemo,

da skaka, stoje na polji d4 more sko-

iti na polja: c2, b3, b5, c6, e6, f5, f

3

in e2, tedaj s rnega polja samo na

polja béle barve ; on torej z vsakim sko-

kom menja barvo svojega stališa in je

jedini kame, kateri sme skoiti preko

drugih kameov. Recimo, da stojé na

poljih okoli skakaa d4, namre na c5,

c4, có, d3, dó, e3, e4 in e'>, na vseh, ali

sovražni ali svoje stránke kameni, to

vendar -ne bráni skakau, skoiti preko

nnjih a katero koli gori omenjenih polj.

(Dalje prih.)



Vabilo na naroébo.

Dobro vedo, koliko koristijo krátke, v lahko razumljivem jeziku pisane pri-

povesti priprostemu Ijudstvu in kako pospešujejo njegovo omíko, odloili smo se

izdajati

:

„Ljudsko knjižnieo"
katere prideta však mešec dva po etiri tiskaiic pole obsezajoa snopia na svetlo.

Došlé je izšlo pet snopiev.

„Ljudska knjižnica" je namenjena priprostemu Ijudstvu, posebno odrasli

mladini, kateri je živo potrebno, da se ni gladke pravilne slovenšine, in zbog

tega hoemo posebno na to gledati, da bo jezik priprost, gladek, v vsakem obzim

pravilen.

„Ljudska knjižnica" ima primerno ceno

;

za etrt leta 48 kr.

„pol ,, í)0 „

,, vse leto 1 fl. 70 ,.

Pojedini snopii se bodo dobivali s poštnino vred po 8 kr., a brez poštnlne

po 6 kr. To je cena, o kateri ne more nikdo refii, da bi bila previsoka. To malo

svotico premore skoro však posestnik, in mnogo bolje je, da njegovi otroci ob ne-

deljah in praznikih itajo koristne knjižice. nego da bi se brezposleno klatili po

vaši.

itajoe Slovensko obinstvo torej uljudno prosimo, da bi nas blagovolilo v

tem hvalevrednem, premilemu národu našemu toliko koristnem podjetji po mogo-

osti podpirati.

S posebnira spoštovanjem

ssa, Xjeojio-vo tisikisirKLO

Leopold Kordeš,

izdavatelj in odgovorni urednik.

V Mariboru, meseca februvarija 1885.

Dobivata se se „Ljubljaiiskega Zvona" letnika 1882. in

1883., nevezana po 4 gld., vezana po 5 gld. — Letnik 1881.

nam je ves pošel. — Letnik 1884. (brez 3. št.) se oddaje

po 2 gld. ()0 kr., posaniini zvezki tega letnika po 25 kr.

Upravništvo.
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Denašiijo številko pošiljamo še vsem etrtletiiiin go-

spodom naoníkom; 5. št. i)rejmó samo tisti, ki o pravem
asu placajo iiaronino.

Razpošiljatelj našega lista v „Narodni Tiskarni" je

zadnji nakaznino golíco zmotno poslal tudi neka-

terim takim gg. naronikom, ki imajo naronino že pla-

ano. Naj mu dotini gospodje to zmoto blagovoljno

oproste.

Listnica. G. D. F. v T. Spet smo prišli s prostorom tako

v zadrego, da sc je moral Vaš spis odložiti za prihodnji. — G.

J. V. n. D. Tudi tako. — G. K. . v V. G. Hvala ! O priliki; zdaj

nimamo prostora za narodno blago. — G. H. S. v Z. za Savo :

Tisto pesem je zložil amerióanski misijonar Pírc; A. P. jo je naj-

i brž samo prepisal. y

L^s ^J



Leto V.

^ JjubljaT\5KÍ9

Leposlovert in znanstYei\ líz.

Y L-jubljani, 1. aprila 1885. štev. 4.

Balada o potresu.

^^rapori vihrájo, zvonovi pojó,

.^f«?
Procésija dolga se vije

í Peváje, molé litanije,

In péva in moli in prosi Wkó:

„O uj nas, Bog, v sveta nebesá,

Obváruj nas potresa!"

„Svetníki, svetníce, nslisite nas,

Prijátelji vsi nad zvezdámi,

O bédite vérno nad nami

!

K vam vspénja molítve goree se glas

In k tebi, Bog, v sveta nebesá,

Obváruj nas potresa!"

„Dslíšanja vredni, oj, nismo pa mi, —
Dslišanja vredna jediná

Nedolžna je naša mladina;

Njé prošnja, preblaženi, k vam naj kipí,

Njó slišt. Bog, v sveta nebesá,

Obváruj nas potresa!"

Prapóri vihrájo, zvonovi pojó,

Procésija v cerkev se vije,

Pobožno moléô litanije,

In staro in mlado prepeva srnó,

In pésem se óri v nebesá

:

„Obváruj nas potrosa!"

In orglje mogono s korú zadoné,

In maSuik v ornátu mašuje,

Presveto darítev daruje;

On z národom moli, ne moli za sé,

Goree vzdihuje v nebesá:

„Obváruj nas potresa!"

IS
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„Kraljíca svetníkov, o uj nas, o tij

!

Devica brez greha spoeta,

uj, ómavjev klie te eta:

Tí naše vzdililjáje Sinóvi daruj,

Gor neši jih v sveta nebesá,

Obvárnj nas potresa'

In orgljc doníjo in pevci pojó,

In maSnik ves v zlatu mašuje —
Podzémeljski gvom se zauje! . . ,

Mavija v oltárji se zmaje monó ...

Zamólkel, uj, klík do nebesá

:

,,Obvárnj nas potrcsal"

Vse tiho? . . . Kjé cerkev? . . . Glej, zemlja zijá !

Iz brezdna štrlé podrtine . . .

Vse tiho na dnu globoine?

Ne! — Glásno mri i i vpijó do Bogá,

Tisói kriijo v nebesá:

„Obváruj nas potresa!"

Juan de Granád a.

Kje si, mirú ob\jubljena dežéla?

|o Noe je izpustil bil golôba.

Veselo razprostré peroti ile

:

Sedaj je konec sužnjosti nemilé,

Nastala nová je, veselá doba

!

A ko okrog obraa pláh pogléde,

Praznota pusta, néma ga obdaja

;

Nad njim nebo, vode pod njira brez kraja.

Ne nájde, kamor nnj utrujen sédo.

Tu klásja gôrko ne zorí poletje,

Zaman mladike iše zoleneo;

Planó perót mu in srcé trepeo, —
Nazaj, nazaj spet v ladije zavctje!

Moj dub takó razpél je krila svoja;

Nemirno kraj za krajem obletava;

Na desno hrepene, na levo plavá.

Mini želján in sladkega pokoja.

Po tihem, srenem kótu se ozira,

Zatišja iše, kjer vihar mirúje;

Zamán ! Odljudno, pusto vse in tuje,

Prepira, hrupa dom in dom nemira!

Domaega tu doli ni mu sela,

Kjer brepenenje veno si uteši

!

Iz té tujine kdo ga skôraj reši ?

Kjo si, mirú obljnbljena dežéla?

J. Stritar.

^
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Véliki gróf.
Zgodovinski román.

Spisal Dr. Fr. Detela.

VI.

ruzega dné je bilo vse mesto po konci. Množica Ijudij je šla

iz mesta grofu naproti in se vracala z njegovimi etami npzaj

;

drugi so postajali po ulicah ali se zbirali po oknih, da vidijo

slovesni vhod. Prah, ki se je vzdigoval proti jugu, gostil se je vedno

bolj in kmalu se je zaul šum in ropot in piskanje in trobenje in

bobnanje. Prvá je pridirjala s svojim banderom eta lehkih hrvaških in

ogerskih konjikov, na elu jim vitez Ahac Ci ; za temi dolga vrsta

samostrelcev s pletenimi šiti, katere so v boji z železno ostjó vbadali

v zemljo
;

pred njimi sta stopala dva piskaa in dva bobnarja, zapo-

vedoval pa jim je vitez Gašpar Kelec. Pred krdelom strelcev s puš-

kami sta korakala zopet po dva piskaa in bobnarja, poveljnik jim je

bil Lenart Skus. Pušek pa niso nosili na ramah, ampak za krdelom

se je peljala vrsta voz, na katerih je bilo naloženo to težko orožje s

strelivom. Za temi so prišli kopjaniki v okovanih usnjatih oklopih, že-

leznih kapah in z dolgimi sulicami. Jedro vse armáde, viteška konjica,

bila je zadnja. Kako se je zemlja tresla, kako se je vse svetilo in

bliskalo, popisuje nam naš kronist jako na tanko, a radodarnost njegova

z zlatom, srebrom in dragim kamenjem zd se nam neverjetna, trditev

pa, da bi bil ta vojni bliš lepši polovici celjskega prebivalstva oi
jemal, naravnost neresnina.

Na elu vitezov svojih je jezdil vranega konja gróf Ureh, visoka

veliastna postava na vrhunci moške moci. Žali obraz, kateri so ob-

dajali lepo skodrani lasje, razodeval je ponosno Ijubeznivost. Mimo je

vodil svojega konja in odzdravljal pozdravljajoi množici. Grofu na stráni

pa je nosil svileno bandero, tri zlate zvezde v modrem polji, vitez Mi-

roslav Lambergar, najvernejši prijatelj Urhov, dasi mnogo mlajši od

štiridesetletnega grófa. Za gostim krdelom vitezov pa so jezdili njih

hlapci, katerih však je vodil po ve konj za rabo gospodov svojih. Za

18*
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vojsko pá se je vrstilo neštevilno vozóvje z mnogovrstnim živežem in

vsakovrstnim orodjem in za tem je tišala s krikom i)i vikom tolpa

branjevcev in branjevk.

Pri križi, kjer drží cesta proti celjskemu grádu, pozdravil je grófa

s svojim vojaštvom Vitovec, njegov generál, in Hohenwart, grajski po-

veljnik. Med veselim zvonjenjem se je bližal sprevod prazninemu mestu,

pred egar vráti so se bile zbrale mešanske deputacije s sodnikom na

celu, cerkveni in posvetni dostojanstveniki in poleg belo obleeenih de-

klic tudi poslanstvo baróna Eizingerja.

Vse je potihnilo, ko je priel sodnik s slovesnim glasom:

Qualis ubi Atrides, Danaum rex ille, Agameinnon

Aulidis in portu populos cogebat Achivum

;

Et iam Pelides, iam ingens Telämonius Aiax

Conveniunt, venit exitio Teiicrum acer Dlixes:

Troia tremit Priamusque deum frustra insidet aris

:

Govornik je nekoliko prestal, kakor ga je bil Petacij pouil, eš,

da dobi visoki poslušalec aša dobro preudariti te globoke misii. Gróf

pa hitro porabi priliko. ;,Vrlo dobro, Ijubimoj!" pohvali sodnika in mu
podá roko. „Vrlo dobro ! Nadejamo se pa, da bomo cesarja prej ukrotili

kakor Grki Trojo." Inako se je storilo Petaciju, ko je videl, kaj se je

pripetilo njegovemu umotvoru; pošepetal bi bil rad sodniku, naj nada-

Ijnje, toda ta — oh! ta je bil vesel, da je sitnost pri kraji.

Gof, ki je bil oddal svojega konja nadkonjarju Rožekarju, ogovarjal

je po prijaznem odgovoru na sodnikove besede ražne veljake, opáta iz Gor-

njega Grada, župnika celjskega, gvardijana ; najprisrneje pa je pozdravil

mladega Eizingerja. In ko je govornica izraed deklic stopila predenj in vsa

zbegana ponudila mu šopek svoj, vzel ga ji je gróf s priljudno zalivalo in

podaril ga Zigi P^izingerju: „Bratrancu mojega drazega prijatelja in za-

veznika," dejal je, „prvi dar; jaz si poišem druzega." Grófovo oko pa

je pogledovalo po mladostnih postavali in obviselo na cvetoem lici

sivooke deklice, ki je stala najzadnja v beli vrsti. Kornelija se je za-

rudela ob tem pogledu in pobesila svetle oi; gróf pa je stopil k nji^

Ijubeznivo ji pogledal v oko, ki je bojee zrlo izpod dolgili žametastih

vejic, in z besedami: „Tvoja kita je najkrasnejša, dete Ijubo," vzprejel

dišei dar.

Grófov grád v mestu je bil ves v cvetliji in zelenji. Pri vhodu

je vzprejela družina svojega gospodarja, pri stopnicah pa je akala kne-

ginja sama, lepa in ponosna kakor Junona. Prekrásna obleka ni zakri-

vala krásne rastí, dragocen dijadera je lepšal temne lase, do tal pa se

je zibal z zlatom pretkaní ovoj. Na desni ji je stal sin Herman,

krepak deek, kacili trinajst let star, Ijubljenec deda Friderika, pri ka-
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terem je navadno bival; na levi hi Elizabeta. Maršalu knezovemu pa

se je bil pridružil grški menih Jeronim v svoji dolgi halji in visoki

kapi. Kneginja, hi srbskega vladarja Brankovia in sestra turške carice,

bila je pravoslávne vere in v ti odgajala tudi svojo her, tedaj že za-

roeno z Matjažem. poznejšim kraljem ogerskim.

„O predragi soprog, gospod milostiví moj, bodi pozdravljen po

tako dolgi loitvi!" nagovorila je kneginja svojega moža, ki ji je dvor-

Ijivo poljubil roko. Z veselim krikom je objel sin oeta svojega, ki ga

je pritískal na svoje srce: herka pa je bojee zraven stala in držala

se matere, da jo je grof poljubil in pogladil ji mehke lasce. Kneginjo

je spremil potení do njenih sob, tam pa se poslovil, da se otrese pot-

nega prahu, in hitel v stanovanje svoje. Sluge, ki so mu pomagali pri

oblaenji, odpravil je, in sam nadkonjar je ostal pri njem.

„Prijatelj Rožekar," dejal je zaupljivo, „ti poznas vse, kar je lepega

v našem mestu : kdo je ta krasotica, poslednja je stala med deklicami

in tropetala, da smo ji samí morali vzeti dišeo kitieo?^

Nadkonjar ])a jo marljivo pripovodal vse, kar je vedel in znal o

Korneliji in konal z vprašanjem, kje in kdaj bode milostiví knez bla-

govolil govoriti 8 sreno deklico. Grof se je prijazno nasmehnil in

zvesti sluga je skákal okrog njega in opravljal ga in govoril mu. Ko

pa se je naznanilo, da želi doktor Lenart Pistor o vážni in nujni rei

govoriti z grófom, po.slovil se je nadkonjar.

„Toda. uješ. brez vsega hrupa!" zaklical mu je naklonjeni nje-

gov gospod.

V sobo, kjer jo grof dujal svojo privátne avdijenco. .stopil je pa z

globokimi pokloni doktor Lenart in zael obširno in tomeljito razlagati

vse dogodke zadiijih dnij, kako je bil trgovec Filip Holzer, ki je pri.šel

z Dunaja z jako važnimi poroili in pismi, katerih ne dá nikomur iz

rok razven grofu samomn, zavratno napaden ]»o lopovih. katere jo najelo

Eizingerjevo poslanstvo; kako so jeden napadnik prikriva v samostanu,

kjer ga jo bránil sodnik sam z oborožcno silo, in kako se mu hoe
dati prostost.

„In na kiij se opira to ravnanjo sodnikovo?" vprašal je grof in

joza ga je zaela grabiti.

„Na izpóved Eizingerjevo, ki je, sam sokrivec, debeloglavemu sodniku

natvezel. da je ubežnik nedolžen. Milostiví knez, prosim, le pomislite —."

„Ne, ne,'' bránil je grof; „re je pri kraji. Sodnikova glava je

pogodila pravo. Proti poslancom se ne sme nezaupno postopati, in kar

se je razžaljivega dogodilo, izkušali bodemo poravnati. Pokliite mi nazaj

Rožekarja!"
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Tému pa je naroil, naj takoj odpraví stražo izpred samostana,

gvardijanu izree njegovo knežjo zadovoljnost in poroi, da je ubežnik

prost. „Vendar pa ne sme uiti," pristavil je, „ampak ti sam mi ga pri-

pelješ na tihem semkaj ; in e ne gre radovoljen — " gróf je zamahnil

z roko in nadkonjar se je priklonil in dobil še posebna naroila kar se tie

trgovca Filipa.

Krasen je bil gróf, ko je prišel pred slovesno avdijenco k svoji

ženi. Svila in žamet, zlato in srebro se je poganjalo olepšati mogono

postavo. Suknja, po hrvaški šegi preprežena z zlatimi vrvicami, nosila je

široké drage zobce za vratom in za pestjó, kjer so jih po nekoliko pokrivale

dolge rokavice. Bodalo neprecenljive vrednosti je viselo ob pasu, od

kape, obšite s hermelinjo kožo, vsipalo se je p a perje s smaragdno

agrafo pritrjeno.

Kneginja je vstala svojemu môžu naproti; Ijubezen in obudovanje

je sijalo iz velikih oij in roki sta se iztegnili, kakor bi ga hotela

objeti. Toda sramežljivost ali ponos jo je zadržal; gróf pa jo je peljal

k mehkemu sedežu in sedel ji nasproti. Izrazil ji je svoje priznanje in

zadovoljnost z njenim odlonim in modrim ravnanjem o priliki mestnega

razpora, in ob jednem pristavil obžalovanje, da ne more zarad mnozih

opravil muditi se dalje aša pri nji. Mimo je zri v rosné oí svoje žene,

kí je tožíla, da on živí za vse Ijudí na svetu, le zánjo ne. Gróf jo je

tolažil in vprašal, kje sta otroka.

„V kapeli molita," dejala je, „za sreo oeta svojega, ki zopet

odhaja v nevarnost in v boj proti cesarju svojemu in nas zapuša mo-

rebiti za vselej."

„Katinka," rekel je gróf in prijel jo za roke, „ne teži srca sebi

in meni. Stokrát mi je pretila veja nevarnost kakor sedaj, a nikdar

se nisva ne jaz ne ti nevarnosti toliko bála kakor šramote. Nikar sama

sebe ne varaj in ne misii, da bi mogla spoštovati možá, ki bi voljno

prenášal razžaljenje. Mo in slavo so nam zapustili predniki in Bog

ne daj, da bi mi zmanjšano oddali svojim potomcem. Jutri odrinemo

proti Dunaju ; oprosti torej, da ne morem, kakor bi iz srca rad, vsega

svojega aša tebi posvetiti. Poslanci me akajo in s tvojim dovoljenjem

poastil jih bodem, da jih povabim k mizi tvoji."

Sama je ostala kneginja in si zakrila obraz. Otroka sta pritekla

in jela povpraševati po oetu, ona pa ja je poljubovala in objemala in

tolažila, da bosta videla oeta zveer, e bosta pridna in lepo se uila. —
V veHki dvorani z visokimi gotskimi okni, katerih slikano steklo

je v pisan sómrak razsipalo solnne žarke, sedel je na knežjem prestolu,

ogrnen v blišei plaš, gróf Ureh, sredi orožja in trofej in podôb svojih
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prednikov, in poslušal nagovor Zige Eizingerja, ki je v imeni avstrijskili

stanov prišel koneno sklenit zvezo z grófom, s katerim se je bil glavár

uponih Avstijcfiv že preje pogodil in dogovoril. in po-astit ga z dra-

goceninii darili novili zaveznikov. Krog prestola stali so odlini vazali

grófovi; Eberliard, Holienwart. grajski poveljnik držal mu je šit, Vitovec

elado, me Galenbergar in Lambergar zastavo. in poleg resnega oblija

sodnikovega se je videl tndi smeliljajoi obraz Lenartov.

Gróf je vrnil pozdrav poslancem in poudarjal v govorusvojem. kako

je pravice svojega sorodnika. kralja Ladislava, od rojstva njegOvega

že bránil, in kako ga tudi sedaj ast in dolžnost veže v prvo vrsto

njegovih braniteljev se postaviti; hudo je napadel cesarjeve svetovalce,

Ungnade im Neiperge. ter polivalil odlonost avstrijskib stanov in zlasti

njih voditelja Eizingerja.

Pogodba so je podpísala in poslam so se šli poklaiijat kneginji

:

gróf pa se jo ])Osvetoval s svojimi tajnimi svetovalci. Lambergarjem,

Vitovcem in Lenartom, in oíUcazoval vsakemu delokrog svoj. Umenil je,

da treba liiteti, kajti gubernátor Podjobrad ponuja cesarju pomoc ter so

pogaja ž njim ob odškodovanji. „Tpam sicer," dejal je. „da se njegovega

velianstva skopost ne bo udala zahtevam eškega gubernatorja ; a bojim

se, da nas ne bi ta tudi napadel brezplano, kajti njegovemu kralje-

vanju žuga konec. Zatorej odrinemo vsi jutri dopoludne; za osebno

stražo i)a nam boste odstopili, gospod Vitovec, petdeset konjikov, katere

ste vi uili strogega reda. Poveljnika imenujte jim samí.'^

Vitovec je imenoval Lazarja. ki se dobro bije in malo govorí. Gróf

pa je ukázal, da mora le-ta takoj popolndne odjezditi, da ogleda pot in

pripraví stajališe vojski.

Ko pa so je skonalo posvetovanje. nazuanil jo sluga grou, da

aká nadkonjar s tujim môžem in prosi zaslisanja. Na povelje vstopil

je Filip Hglzer, bied in slab, in med globokimi pokloni izroil grofu

spomenico, v kateri se mešanstvo dunajsko in mnogo drugih veljakov

pritožuje o prevzetnem in krivinem [)ostopanji baróna Urlia Eizin-

gerja in prosi grófa, naj pride kmalu z izdatno pomojo in jih reši pri-

soljenega predrzneža.

Z veliko zadovoljnostjo ul jo gróf to izjavo. posebno milostnó

odgovoril je poslancu in odlikoval ga s krasnimi darovi. Gledé napadá

pa je dejal: ,,Ce nam naše namere zdaj branijo maševati to razžaljenje,

ki je bolj mene zadelo nego vas, zagotavljam Vas, da krivci ne odidejo

kázni svoji. Na Dunaji pa mi boste dovolili nokoliko poplaati Vášo

zaslugo."
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Lenart je omenil, da pretí pac trgovcu maševanje Eizingerjevo,

in da ga mešanstvo ne bo moglo braniti; na kar mu je gróf predlagal,

naj izstopi iz mestne obine.

„Ali hoete biti celjskih grófov vazal?" vprašal je gróf.

Filip je pritrdil.

„Ali obetate odkritosrno zvest in udan biti meni, kakor je dolžan

vazal gospodu svojemu ?"

„Obetám!"

„Ali obetate prijatelj biti gospodovim prijateljem in sovražnik nje-

govim sovražnikom, ter mu vedno ostati dober in pošten pomonik?"

„Obetám," dejal je trgovec, na kar mu je gróf segel v roko. Na
te besede je prisegel potem pred Lenartom najnovejši grófov vazal, pod-

pisal obljubo in nehal biti dunajskí mešan.

VII.

Petacijevi uenci pa so obhajali obletni svoj praznik, ko so šli v

log „virgatum", to je po šibe za prihodnje leto. To je bil vesel dan.

Grófov oskrbnik v lovskem grádu zunaj mesta je moral preskrbeti, taká

je bila navada, jedí in pijae bodoim uenjakom, katerim se je pri-

družovala obilica Ijudij iz mesta, da se pod milim nebom veselí z mladino.

Posebno mnogo spremljevalcev in spremljevalk je imelo ta dan živo

krdelo, kajti marsikoga je gnala radovednost ogledat si vojaških šatorov,

mimo katerih je peljala pot. Uitelji so komaj krotili preširno mladost,

ki je vriskala in prepevala proti grofovemu grádu ob žalski esti. Polone

se ve da se pri takem izletu ni moglo pogrešati. V drušini jednakomi-

sleih žensk je razvijala živahno svoje názore o tedanjem svetu. Mladina

ji je bila prerazposajena, možje preošabni, ženské preneimurne in Kor-

nelija, ki je potrpežljivo korakala poleg nje, preposvetna in prerado-

vedna. A dasi je imela vse svoje misii obmene na važen predmet, ven-

dar ostrému njenemu oesu nikdo mimogredoíh ni ušel, nikar da bi

bila prezrla Lazarjevega hlapca Jarneja. Takoj se je ustavila, da mu
pové, kam gredó.

„Jarnej, Jarnej," klicala je, „ali slišiš, ali ne?"

Jarnej pa se je na pol obrnil in vzdignil roko: „Odlazi, izkuš-

njava stará!"

„Glej ga, dedca!" razhudila se je Polona; „starost mi oitá, fa-

rizej; ki vidi pezdir v oesu svojega bližnjega, bruna v svojem pa ne."

Jarnej pa je ponosno korakal proti mestu, in dasi se je pre-

magoval, pregrešna zloradost se je polastila njegovega srca, ko je videl

svojega gospoda, kako trka zastonj na šolska vráta.
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Uenci so se bili razpršili po logu, tekali, skákali, igrali in rezali

šibe; Lazár je zapušal mesto s krdelom konjikov; gróf pa jé gostil v

velikánski dvorani poveljnike in viteze svoje. Dve mizi sta stali po

dolgem, jedna poéz za izborne grófove goste. On sam je sedel tukaj

poleg poslancev in imenitnejših vazalov in oaroval drušino s svojo

Ijubeznivostjo. Tako šaljivo in smešno je omenil dogodkov zadnjih dnij

in Boštjana v samostanu, da se je Eizingerju od veselja smijalo srce.

Najve pa je bilo slišati doktorja Lenarta, ki je obširno in dovtipno raz-

kladal svoje mnenje o vseh reeh na svetu in še o mnogili drugih, in v ve-

liko zftbavo mladega Eizingerja dražil s svojimi nazori duliovnega dosto-

janstvenika, ter se delal mnogo bolj brezverskega, kakor je bil v resnici.

„Kar se tie ženskih in filozofije," dejal je in nagnil kupico, „dr-

žim se eklektinega naela: vse poskusiti in najboljše izbrati. Zaradi

duše pa mi ugaja najbolj Pitagora in dusno njegovo preseljevanje."

„In v kaj se mislite Vi izpremeniti po smrti?" vpraša župnik Grojn.

„Brez dvojbe v volka, ki bo Vaši estitljivosti stregel po življenji"

bil je odgovor. — „Toda brez šále, gospod župnik, ali ne mislite tudi

Vi s tem starim modrijanom, da razloek med lovekom in živaljo ni-

kakor ni tako láskavo velik, da bi se mogli zarad njega prevzeti? lo-

vek spadá po mojem mnenji med živalstvo."

„Ne však, gospod doktor," odgovoril je župnik in bránil se jezi-

nega nadležneža. Radosten hrup se je razlegal od drugih miz, kjer so

si hrabri vitezi napijali, bahali in bratili se. Nekaterim vinskim bratcem

je prišlo na misel noge pod mizo skúp zvezati, da ne bi nikdo mogel

vstati od pijae. Z veselim kriem pozdravila je ta in ona drušina du-

hoviti predlog in junaki so sedeli in pili do belega dne.

Ko pa je nadkonjar stopil v dvorano in spogledal se z grófom

zapustil je ta svoje goste in šel za Rožekarjem. V mali, trdno zava-

rovani grajski sobici je stal skesan in potrt naš Boštjan. Ves se je

zgenil, ko so zarožljali kljui in se odprla vráta. Ko pa je gróf stopil

predenj in pogledal ga s svojimi ostrimi omi, vztrepetal je in vrgel se

na tla in jel jokati in prositi odpušanja.

„Lopov, kaj si imel z Eizingerjem ?" vprašal je gróf; Boštjan pa

je hitel povedati vse, kar se je bilo zgodilo in še le, ko ga je Rožekar

sunil, naj vstane in se pripravi, da pojezdi ž njim, verjel je, da je še

živ. V prostosti se ve da mu je vzrastel zopet pogum in nikakor se ni

mogel zdržati, da ne bi z vso mojo se zadel ob zdravnika Hajdingerja,

ki je zamišljen stopal po trgu.

Po grofovem logu pa je rajalo staro in mlado in veselilo se lepega

dne in druzih božjih darov. Kakor rožica med tmjem je sedela Kor-
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nelija sredi estitljivih žena, ki se v svoji seji nikakor niso dale motiti

po sitni Poloni. Ti se je namre že vse to posvetno veselje predolgo

zdelo. „Kar postopam, kar postopam, " godla je v jedno mér in priga-

njala domov, da je deklico res spravila s sabo. Ko tako hodita svojo

pot proti gradiu, srea ji nadkonjar Rožekar.

„O kaka srea, krásna gospodina," vzklikne, „da mi prihajate

naproti. Kakor sokolar svojega ptia po grlico, tako me pošije prijatelj

Lazár po Vas. Proti Ogerskemu ga pošilja grófovo pošilja, pa poslovil

bi se rad. Pisanje bi bil dal z raano, a godí se mu kakor marsikakemu

drugemn poštenjaku, ki pisati ne zna. Prstan je izroeil poslanou svo-

jemu, in zdaj zdaj iraa priti sem v grád, kamor sem jaz obljubil Vas

pripeljati, ako Vas nájdem. Revež pia zaslúži, gospodina, da se mu
bridka loitev malo osladí."

Rudeica je polila Kornelijo od sramežljivosti in nejevolje pri tem

predrznem pozdravu, a predno je .še kaj odgovorila, zalivaljeyala se je

že Polonina zgovornost postrežljivemu gospodu in prosila, naj ji nemu-

doma pelje k dobrému Lazarju. Polone kot spremljevalke vitez Rožekar

ni bil vesel, kakor bi je mnogokateri drugi ne bil; a málokomu bi se

bilo posreilo tako hitro se je odkrižati. Vráta v grajsko kapelo so bila

sluajno odprta. „Oh, preljuba cerkvica!" vzdihnila je Polona.

„Loretanske matere božje," pristavil je nadkonjar. „trije oltarji.

hudo blagoslovljeni, odpustkov dosti!"

Polona je bila že v kapeli.

Lazarja ni bilo nikjer; Rožekar pa je ponudil Korneliji, naj si

med akanjem ogleda grajske sobe, e jih ni še videla. Deklica se je

bránila, a on je odklenil blesteo dvorano, opozoril jo na krásno po-

hištvo, slovee slike, dragoceno posodje in bojazen se je umaknila zve-

davosti. Iz prvé sobe sta prišla v drugo, v tretjo in poem zopet v

veliko dvorano. Tu pa se je poslovil vitez, da gre Polone klicat in

gledat, e je Lazár že prišel. Hotela je ž njiiii, a z najvejo Ijubeznji-

vostjo ji je ubránil, naj se nikar ne trudi : in oglcdovala je dalje staré

podobe celjskih gospodarjev. ki so visele ob stenali. Rožekar se je dolgo

raudil, in ker se je že temnilo, bilo je Kornelije malo groza samé v

prostorni dvorani, kjer je odmev ponavljal vsako stopinjo. Nemirna hití

k vratom, a kako ostrmí, kak strah jo obide, ko nájde zaklenena. Ho-

tela je zaklicati Polono, a sramovala se je vpiti in silila si misel v

glavo, da se je nadkonjar zmotil in da skoraj pride. A silno ji je bilo

srce in zapustil jo jo ves pogum. Kaj, ko bi bil to hudoben naklep?

Ko bi ne bil Lazár poslal nadkonjarja? Toda prstan je bil njegov. O
nikdar še ni Kornelija tako želela Polone k sebi kakor sedaj I Razbur-
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jena je sedla k mizi pod oknom, skozi katero se je, ker je bilo tako

visoko od tal, videlo le mrano nebo; a srna tesnoba jo je spravila

zopet po konci in gnala poskúša, e se vráta morebiti vendar odpro. Po-

skúšala je in muila se in otišala si roki, a zapah se ni genil. Ylekla

je na uho, kdaj se bo kakov korak približal. da bi ga ustavila s svojim

klicem ; a slišal se je vedno le nerazloen šum kakor od dreves, katera

máje veter. Rastoa téma je naznanjevala bli:^njo noc in jemala reem

po dvorani dolono obliko. Živa domišljija ji je jela slikati strašne po-

dobe v rne okvirje na stenah. Kadar je kako orodje poilo ali pre-

maknilo se, zganila se je. Poela je trdo hoditi po sobani, a strašil jo

je odmev njenih stopinj. Zopet je sedla in poskúšala moliti; toda v

strahu in grozi ni mogla zbrati mislij svojili in zaela je klicati svojo

teto, oeta. Vitá Lazarja. Njen klic se je oglašal od visokih sten; živa

duša mu ni odgovarjala. Kar se je mogla, stisnila se je v kot plaha de-

klica, zatisnila si obraz in milo jokala.

Uenci pa so se vracali veselo vriskaje v mesto. Však je nosil

butaro šib na rami, in prepevali so staro latinsko pesem:

Betularum spolia,

Onus iimerorura,

Optima sunt scholia

Vetevum scriptorum.

Ko pa se je Polona za silo namohla in hotela h Korneliji, zadržal

jo je nadkonjar in ji povedal, da je šla gospodina že domov in da jo je

vitez Lazár spremil.

„Potem grem pa nazaj v kapelo," dejala je Polona in se obrnila.

Kornelija pa je vsa otrpla od bridkosti in strahu pripravljala se

na smrt, in na misel so ji hodilo pravljice o jetnikili, ki so pozabljeni

v podzemeljskih jeah umirali od gladú in žeje. Na jedenkrát se zaujejo

stopinje v prednji sobi : vrita se odpro in z lujo v roci vstopi nad-

konjar in se prine na žive in mtve izgovarjati in prositi odpušanja,

da jo je bil pustil toliko aša akati. Gróf ga je bil na naglem pozval

in tam se je bil še le spomnil. da je zaklenil vráta. Kakor hitro so

mu dopustila nujna opravila, pritekel je, da jo reši. In Rožekar je bil res

ves zasopen. Kornelijo pa je le skrbelo, kaj poreo Petacij, v kakem

strahu bode gotovo zarad nje in hitela je z nadkonjarjem iz strahotnih

dvoran veselá svoje prostosti.

Ko pa je stopila pred grád. akala je tam nosilnica, v katero sta

bila uprežena dva mezga, in pri vratih je držal konjik osedlanega konja.

„Milostivá gospodina," zane Rožekar, „jaz sem, dasi le posredno,

kriv, da ste se toliko aša zamudili: dovolite, da to krivdo nekoliko

poravnam. Pac si ne domišljujem, da bi Vam bila moja drušina ob ti uri



204 Dr. Fr Detela: Véliki gróf.

Ijuba, a vem, kaj sem dolžan Vam in Vašemu iraenu. Zatorej Vas prosim,

milostivá, stopíte v nosilnico in zagrnite zaveso. Jaz pojezdim poleg

Vas in nihe Vas ne bo nadlegoval,"

Korneliji se je vse to ravnanje zdelo udno, sumnjivo, a kaj je

mogla boljega storiti kakor ubogati. Rožekar je skoil na konja in ukázal

pognati; kmalu so se mu pridružili še trije konjiki. Kornelijo so obha-

jale ražne neprijetne misii in nepotrpežljivo je akala, kdaj pride domov.

Odgrnila je zaveso in pogledala skozi okno.

„Oh," vzklikne prestrašená, „saj ne gremo proti mestu."

A takoj je bil vitez pri nosilnici. „Tilio, tiho, gospodina!" govoril

je poluglasno. „Pred mestom imajo vojaki šatore, in tega divjega in pre-

drznega Ijudstva se moramo ogniti. Tzvolil sem torej daljšo, a varnej šo pot."

Rekši zagrne okno. Kornelije pa se je polastil velik nemir in mi-

slila je klicati na pomo. A kdo bi ji bil pomagal? V bližini so se

svetili ognji vojaškega tábora; a vojaki so bili surovi Ijudje. Kar koli

je sklenila, vse se ji je zdelo neizpeljívo, tem bolj, ker se je vedno to-

lažila, da pride zdaj zdaj v mesto. Molé so nadaljevali svojo pot. Pozno

je že bilo po noci ; nebo na pol oblano in mešec se je zdaj pokazal, zdaj

skril za oblaki in z lujo se je izpreminjala okolica ob potu. Prijezdili

so bili do malega gria, ki se je dvigal nad cesto in egar goli vrh je

posebno zanimal oi vojakov, spremljevalcev Eožekarjevih. V slabem

svitu se je razloilo gori troje visokih stebrov in tramovje poez, na

katerem je visela rna klada.

„Ali vidiš?"šepne jeden vojak drugemu in migne z obrazom proti

kraju, kjer je celjski krvavi sod zvrševal obsodbe svoje.

„In kako sova skovie!" odvrnil je oni tiho. V tem trenutji se

je zaulo od vešal sem pokanje in škripanje lesovja, in vojakom, ki so

nehoté zrli tja, videlo se ni ni drugae, kakor da leze kdo kvišku.

„Hu," dejal je zopet jeden izmed vojakov in zobje so mu šklepetali,

„hudi je prišel ponj." — V meseini sta se prikázali dve podobi na

konjih, ki sta se vedno vekšali in vekšali. Na grii pa se je vzdignilo

tako krianje in tuljenje, da je pretreslo vsem mozeg in kostí.

„Bog in sveti križ božji!" vzkliknil je jeden jezdec in vzpodbodel

konja, in za njim je zbežal tudi drugi. Vodnik nosilnice je hotel tudi

zapustiti svojega mezga, toda Boštjan je izdrl me, bodi si iz pogum-

nosti, ali ker se je bal sam ostati, in mu zastavil pot. Kornelija pa je

v ti zmešnjavi vsa preplašena skoila iz nosilnice, da bi zbežala. A Ro-

žekar jo je prestregel.

„Vi ste lažnjivec iii slepar!" zavpila je deklica nánj in poela

klicati na pomo. , V tem sta bila pridirjala po esti konjika z na-
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merjenima sulicama. „Podajte se !" krial je jeden ; Rožekar pa je zaklel

in nagnil sulico in vzpodbodel konja nasproti. Kopje je zaškripalo ob

oklopu in Rožekar se je zvrnil raz konja. Da je pri takih okolišinali

izginil Boštjan, to se razumeje.

Kornelija pa je povzdignila roki in prosila : „Oh, gospod, kdor

koli ste, usmilite se me in rešite me!"

„Gospodina Kornelija tu?" zaudi se jezdec in skoi s konja. „Ali

me ne poznáte vec? Jaz Vam vendar ne morem biti kdor si bodi!"

„Veselí me, gospodina, e sem Vam skazal kako uslugo," dejal

je pristopivši Viljem Vranjebrski : „toda opravka imamo z grofovimi

Ijudmi, ki nam bodo však as za petami. Prisedite k mojemu prijatelju

Caheju ali pa k meni, da se brž odpravimo."

Mudilo se je pa, kajti po esti sem se je slišalo konjsko kopito.

S pomojo Caheja, ki je zastonj ponujal svojega monejšega konja, sedla

je deklica pred Viljema in prijatelja sta oddirjala proti severu.

„Oh, kako kratkega spomina so mlada dekleta," tožil je med

potom Cahej in spominjal Kornelijo onih asov, ko sta se pri Petaciji

skupaj igrala. Deklica pa je pripovedala svoj dogodek in zahvaljevala

.se je Viljemu, da jo je rešil iz rok Rožekarjevih.

„Recite rajši grofovih," dejal je Viljem. Cahej pa je delal svoje

opazke in opomnje, ki so se pa Viljemu zdele jako neslané. Tiho je to-

lažil deklico, ki se je bojee naslanjala na svojega rešitelja, naj je nikar

preve skrb ne pece zavoljo oeta, kateremu bode on takoj poslal po-

roilo o dragi Korneliji. Srenega se je štel, da jo je mogel oteti iz

grofovih rok. In kako krásna se mu je videla deklica in kako mu jo

je še lepšala zavest, da je grófa saraega premagala lepota njena. Kor-

neliji pa se je v srci poleg žalosti zavolj magistra Petacija oglašal ut
hvaležnosti proti dobrotniku, in ta ut ji ni bil neprijeten, in rada je

premišljevala, koliko hvale je dolžna vrlemu mladeniu.

Kakor sta se pa izgubila naša prijatelja, bil je Boštjan zopet na

bojiši in spravljal nadkonjarja, omamljenega po nesrenem padci po konci.

Vmes se je jezil Boštjan na strašljivce, ki so bili zbežali in pripove-

vedoval, kako se je boril z dvema, branec nosilnico, dokler se mu ni

zlomil me. In me njegov je bil zlomljen.

„In deklico sta odpeljala, praviš?" zajeal je Rožekar in ruval si

lase. „Oli. moja glava!" mrmral je, „e bo jutri še na mojem vratu,

potem se me trdno drží." Stokal je od bolein in lezei v nosilnico in

ukázal Boštjanu, naj mezga na povodci pelje proti Celju.

„In veste, gospod nadkonjar," oglasi se pogumni Boštjan, „kdo

sta bila ona dva?" Rožekar pa je stokal in klel. „Viljem z Vranjega
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Brda je bil," razlaga Boštjan. ,.in pa hlapec njegov. Spoznal sem lisa-

stega konja njegovega."

Vznemirjajoa vest, da je izginila hi uiteljeva, raznesla pa se je

bila hitro po mestu. Na tihem je marsikdo dolžil grófa samega, dasi je

bil, kar se tie ženskih, na boljšem glásu od oeta svojega; a da se je

nasilstvo na skrivnem in zvijano zvršilo, to se je zdelo veini proti'

grófovi naravi in zvraali so je na tuje vojake, preširne motilce mest-

nega mirú. Gróf se je bil že poslovil od svoje žene in urejal poslednje

svoje stvari, ko mu pride potoleni nadkonjar s skesanim obrazom

pred oi.

„Kaj pomeni to, prokleti pes?" zarohní nánj gróf, kateremu je

kri napela žile na elu in zalila mu oi, ki so se strašno bliskale.

Rožekar pa je pobit in potrt pripovedoval svojo nezgodo in jezo grófovo

speljal spretno na Vranjebrdskega, TIngnadovega vazala, in na svoja dva

hlapca, katera je bil strah pod vešali zgrabil.

„Daj ja obesit, da se jih privadita," velel je gróf, „in poklii Vi-

tovca in Lenarta!"

Hitro se je splazil Rožokar stráni in nobena rana ga ni ve bolela.

(Dalje priliodnji.)

Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spisal J. Trdina.

22. Pod hruško.

(Dalje.)

a Jožek je bil Stolarjev sin, Ijudje so mu rekali zamórek, ker

je bil v obraz mono zagorel in skoraj rn. Jožek je hotel

Yse znati in videti kakor Knafljec. Ce so prišli komedijantje,

vrtil se je vedno okoli njih in bistro pazil, kako slepé in trapajo gle-

dalce, da jim verjamejo. Kar se je od njih nauil, porabil je preizvrstno,

ko ga je naprosil bratranec moj, da bi mu naredil o Božii jaslice. Od-

loene je bilo zánje cele pol hiše od ogla do ogla, dalo se je torej

Jožku dovolj prostora, da nani razkaže umetnost in znanost svojo.

Jaslice je zložil práv lepo od kamea, grivine in mahu; hiše, Ijudi in

živali pa je izrezljal od lipovega lesa. Mnogo teh podôb je dejal nekako

na škripce in stojé za odrom potezal je za žimo, niti in žico in jih

premikal in gonil sem ter tja. Gibale so se práv tako, kakor bi
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bile žive. Kaj se godi za jaslicami, ni videl nihe, pa lahko sami sodite,

kako so gledalci zijali in ugibali. od kod dohaja tem lesenim, mrtvim

stvarem življenje. Glava Ježuškova, ki je ležal na sredi hlevca, bila

je vsa v nekaki preudni, rudei svetlobi, ki je prišla Bog vé kako izza

odra: vsaj jaz nisem mogla nobene svetilnice zapaziti. Marija in sv.

Jozef sta se Vzveliarju poklanjala, sklepala roke in pogledala vekrat

kvišku. Voliek in konjiek, ki sta stala však na jedni stráni, sta kaj

veselo zobala in kdaj tudi poskoila, da smo se vsi zasmejali. Precéj

dale od hlevca so se dvigale na levi prvé hiše betlehemské, proti njim

so jahali važno in poasno zamorci na konjih in kamelah. Po hribu

je tekel navzdol med skalami in grmovjem studenec resnine vode in

se izlival v jezero. Po jezeru so plavale zlate ribice, ki jih je posodila

za ta veer neka bogata gospa. Na drugih dveh krajih je skákala voda

v zrak in na bližnjem oklepu je visel za žebelj korek, ki smo ga jeden

za drugim sneli, nastregli si vánj vode in se napili. Pastirji in ovce

so hodili na vse stráni kakor na kakem podgorskem pašniku v Gor-

jáncih. Jeden teh fantikov se je zavalil v mah, prevmil štuo-krao in

zdrkljal napósled v dolino. Pes, ki je tu ležal, prestrašil se ga je in

pobegnil. Ob kraji gore je raslo od vrhá do tal gosto drevje, po njem

skákali, peli in zvižgali so koši, škorci, liski, žižki, kobilarji in tudi —
slavek! Jožek je prelepo posnemal vsakega ptika. Znal je glas svoj

povzdigniti in spustiti, zategniti in utegniti, razširiti in stisniti, naostriti

in oraehati. Stojé za jaslicami je zvižgal, pa se je slišalo, kakor

bi pele v hosti resnine ptice. Slavka je z ústi nemogoe oponašati.

Jožek si je bil kúpil loiieno ribnlško pišalko. Vánjo je dajal malo

vode pa je zael šeketati, potem vlei in pojemati z glasom, napósled

pa drobiti in gostoléti práv tako kakor živ slavec v tih, pomladanski

veer. Bil je taká glavica, da je pogodil nekoliko celo tisto otožno in

sladko milovanje in ihtenje slavevo, ki gre loveku tako globoko v dušo.

Ko smo se naudili tem in drugim umetnostim, prileteli so iz višave

nad jasli trije svetli angelci in zapeli s tenkim in zvonkim glasom staro

božino pesem. To se ve da niti ti leseni angelci niso mogli peti sami.

Jožek in dve pevki so se bili postavili za jasli v tak kraj, da se je

ulo, kakor da bi priliajalo petje iz ust tom angelcem. Ljudí je bila

polna hisa, pa smo vsi tako strmeli, kakor bi bili okamneli : nihe

se ni gánil, nihe zinil ne besedice. Tako smo stali, gledali in poslu-

šali gotovo etrt ure, e ne ve, potem pa nas je vse zajedno premagal

ut in me ženské zaele smo na glas jokati. Meni in drugim se je

zdelo, da nam je dobrotljivi Bog podelil neskonno milost, da gledamo

v ravno tisti hlev, v katerem se je porodil pred ve nego 1800 leti naš
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Vzveliar. Ljudje so vreli sveti veer iz mesta in z dežele k bratrancu

mojemu, da vidijo te iidovite jaslice. Jožku je padlo v žep marsikatero

lepo darilo. Menj od groša mu ni dal nitie, bogatejši pa tudi desetico

in dvajsetico. Prošt so mu stisnili v roko cel križavec, okrožni glavár

mu je kúpil sreberno uro, trgovec Marin pa vso praznino obleko in

obutalo. Sam Bog vé, kamo je prešel ta bistroumni deek. Ker je bil

nezakonski, ni se brigal nihe dosti zánj in za njegovo usodo. Najbrže^

so ga vzeli v vojake pa je pádel v boji ali pa umri v kaki bólnici.r

To, kar sem vam povedala, spadá že v brložnico, to je med staré zgodbe,

katerih se malokdo še spominja. Zdaj pa ujte nekaj novega, kar se

je pripetilo v naši kmi oni ponedeljek. Za jedno mizo so sedeli go-

spodje, ki pišejo v kresiji in v kržetiji, za drugo pa lepi, mladi fantje,

šmihelski rokodelci. Tudi ti so bili obleení vsi práv edno, po pra-

znino, nekateri so se šopirili v novih, svetlih suknjah, da jih nihe ne

bi bil razloil od mešanov. Gospodje so se pomenkovali za svojo mizo

bolj tiho, deki pa glasno, kar se le dá. Tako so se kratkoasili go-

spodje zase, rokodelci zase, ne brigaje se, kaj se godí za drugo mizo.

Jaz sem sedela pri peci blizu fantov, razumela sem lahko vsako besedo

njihovo. Pravili so si ražne búrke, nazdravljali Ijubicam, sebi in slo-

venskí domovini, naj ve pa so prepevali in to samé slovenské, tiste

nove, ki gredo tako nekako rezno in v skok, da prizdignejo kdaj še

starega loveka. Ko so se jim grla nekoliko skrhala, tekla jim je be-

seda o slovenskih sovražnikih in o velikem napredku, ki so ga dosegli

Slovenci navzlic njihovi hudobnosti z žilavostjo svojo in z božjo po-

mojo. Napósled je vstal suh, tanek mladi in zael pridigati družbi

svoji zgovorno in goree, kako slabo se je godilo nam in bratom na-

šim Savljanom (Slavjanom!) pretekla stoletja. Najbolj obširno razlagal

nam je o vražjih Turkih in turških vojskah. Kar je pripovedoval, mo-

ralo je biti gotovo jako ueno in pametno, kajti so vsi gospodje umolk-

nili in poslušali pridigo njegovo zvesto in pazljivo, kakor da so v

cerkvi. Mene, ki se nisem nikoli ni uila, te rei od kraja niso mikale,

kajti 30 mi bile preve neznane, previsoke in sem ter tja povsem ne-

umevne. Ali tudi jaz sem jela vlei na ušesa, ko je omenil uneti go-

vomik Kosovo polje in da je ubil na njem obli (= Hobel, strug) zlob-

nega sultána. Dejala sem : Hvala Bogu, da ga je, zakaj ga ni kresnil

že prej, dokler je bila moja spodnjica še cela. To vidite pa je tako.

Kosovo polje poznám, od kar živim v Novem Mestu. Nabrala sem na

njem že dosti motovilca in Cuho sem pasia tamo skoraj však teden.

Košoví so mi to radi dovolili in tudi druge sitnosti nisem imela nikoli

nobene na tem rodovitem polji, dokler niso dobili pri sosedu Sovanu
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popadljivega psa Sultána. Od dale je lajala mrcina však pot náme,

bála se je pa vendar ni nisem, ker sem mislila, da je priklenen. V
soboto pred Veliko mašo stali sva s Cubo na dolnjem konci Kosovega

polja, kar pritee proti meni ta grdi Sultán. Predno sem še utegnila

pobrati kame, zažene mi se pod noge, moja, skoraj nová spodnjica dejala

je : rsk in za mano se potegne po tleh za eel povoj platná. Brž ko ne

bi me bil ugriznil tudi v nogo, da ga ni poklical gospodar še ob pravem

íasu domov. Od takrat sem se ogibala Kosovega polja. Zdaj sami

lahko presodite, zakaj sem se obveselila, ko sem ula, da je Sultána

poekál obli. Hi, hi, hi! Se zdaj mi pride vselej smeh, kadar se do-

mislim udne svoje zmote. Iz Smilielevih besed sem kmalu povzela,

kako prazno in neumno je moje veselje, kajti ni pripovedoval o tem

Kosovem polji, ki leži pri Loni, pol ure od Novega Mesta, nego o ne-

kakem drugem, ki je ve sto ur od nas tamo nekje v daljni Turiji.

Sovanovemu psu ni prineslo smrti orodje, ki mu pravimo obli, nego

Obli (Obilie!) zval se je srpski junák, ki je posekal na Kosovem polji

turškega cesarja, ki so mu rekli sultán menda zato, ker je bil ves

pasji. Ne veste, kako sem se smijala, da živé na svetu "Ijudje, ki

se imenujejo Srpi (Srbi!). Ti Srpi so hudi vojšaki. Njihov vladár

Duša (Dušan!) premagal je vse sovražnike in osnoval silno cesarstvo,

ki je šlo od morja do morja. Na Kosovem polji pa so ustrahovali Srpe

Turki s pomojo izdajalca Frankovia (Brankovia !). Ve sto let so

jih strašno tlaili, dokler jili je dvignil in osvobodil Crni Jurij. V tem

boji so dokázali Srpi, da jim ni bilo dano zaman to ime. Turke so želi,

da je bilo veselje, in ob jednem so jih precéj tudi omlatili. Srpi govoré

])0 hrvaško in so staroverci. Iste vere so tudi njihovi sosedje Bolharji.

Že ime káže, da se sovražnikom niso mogli upirati. Turki so jih pri-

tískali še huje nego Srpe ali tudi njim je zasvetila zarja odre.šenja.

Usmilili so se jih Rusi, ki so pridrli ravno zdaj do poglavitnega turš-

kega mesta. Smihelec je pravil še o jednem národu, ki se je bojeval

srdito 8 turškimi psoglavci. Ime sem mu pozabila, to pa dobro pomnim,

da mu se je zval najslávnejší junák Kastróla, Skandrov pek (Kastriota

Skender beg!) Za Skandrovo hišo vem, kje je, vrstnica moja, Anka je

tamo slúžila ; zato mi je ostal ta pridevok lahko v spominu, dasi nisem

še nikoli slišala, da bi imeli pri Skandru kakega peka. Najbolj odu-

ševljeno je govoril fánt o Crnogorcih, katerih ni mogel Turin nikoli

premagati in podvrei. Crnogorci so taki korenjaki, da se jeden ne

boji desetih Turkov. Pripetilo se je že udo, da so njih štirji pridobili

mono turško trdnjavo. Crnogorci stanujejo v skalovji na visoki gori.

Pod goro raste grah in na tem Grahovem polji so posekali Crnogorci

u
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Turkom toliko Ijudij, da bi jili bilo dosti za tri veliké župnije. O em
Crnogorci živé, nam pridigar ni povedal. Ker ni verjetno, da bi jedli

kamenje, mislim, da mora biti v njili gori veliko zlata. To pa sodim

po tem, ker se imenuje glavno njiliovo mesto Cekinje. Smihelski fánt

nam je pravil se veliko, veliko drugili prigodeb, ki so se vržile v staré

in nove ase na Turškem in Savljanskem ali sem jih do malega po-

zabila, najbolj zato, ker stará glava moja ne ohrani vec lahko, kar

pride vánjo. Tudi je v ti pripovedki vse mrgolelo neznanih imen, k i

se izmaknejo rada iz spomina še mladému loveku, nikar meni sedem-

desetletni pokveki. Ko je bila pridiga konana, nazdravili so si vese-

Ijaki še jedenkrát, potem pa so plaali in šli ne vem ali domov ali pa

morebiti v kako drugo krmo. Po njili odhodu poklie sodnik nata-

karico in jo vpraša: Kaj ne, da je ta vrli mladi, ki nam je povedal

toliko minih reij, kakov dijak, ki se pripravlja v Gradci ali pa na Du-

naji za profesorja? Naša Marijka, ki je samopašno in malo preglasno

dekle, zagrohota se gospodu na vse grlo in mu veli: Ta déko se pri-

pravlja za tistega profesorja, ki vam bo pomeril in urezal hlae in

suknjo, ako ga boste hoteli poastiti s svojimi naroili: on je kro-

jaški pomonik. Gospodje so se zaudili in z rokami poili, sodnik

pa je dejal: Taká novica se ne sliši však dan. Blagor si ga župniji,

katera ima tako zvedené rokodelce. Kadar bom fanta sreal, podal mu
bom roko in estital na uenosti. Uveril sem se zdaj in še v marsi-

kateri drugi priliki, kako bistre in uka željne glave so prosti Dolenjci

in da ne potrebujejo niesa drugega nego pametnih uiteljev in zdušnih

vodníkov. Do zdaj jili imajo še premalo ali sasoma jih bodo dobili

dovolj za vsako koristno delo in potem se bodo kósali lahko brez straha,

da bi zaostah, tudi z najmodrejšimi in spretnejšimi narodi našega ce-

sarstva. — (Dalje prihodnji.)

(54

Žaloba.
^rirôda mlada se raduje,

Po logu hodim tih in sam,

Srcé mi rahlo bol boluje,

A za zlato je vsé ne dam.

Vé duši milozlate sanje

Ljubó se mi naiájajo,

Obrazi sree nekedanje

Lehnó mi v dúhu vstájajo.

Pijazno se v srcé prisinéje

Nebesnolép in svéž obraz,

Milôto mi vé prsi veje,

Žalôbo tajno ntim jaz.

Prirôda mlada so raduje,

Po logu liodim tih in sam,

Srcé mi rahlo bol boluje,

A za zlato je vse ne dam.

J. K ž i 5n i k.
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Oséhlo evetje.
III.

^^ ospá mi imenitna in uená
Bila ti nisi, draga moja mati,

Pridévkov teh ne smem ti jaz dajati,

Ker préprosta si bila kmetská žena.

A tvoja neunó mi govorjena

Beseda jela v srci kál je gnati,

In tvoji so poúki blagi, zlati

Svetí mi kakor knjig modrost nobena.

Ljubezni do Ijudíj me ti uila,

Odstla ti življenja si mi níuost,

Mož biti in poštén me ti prosila.

Kažóa laž, hinavstvo in sebínost

Dostuvljati mi nisi ti zabila:

Vraúj s pravínostjo vscgdar krivínost.

IV.

Bog dal je dušo mi krepkó in zdravo

In že po mnogih bôjih, slast preblaga !

Podala venec ti si meni, zmaga,

Ker zvest resnici bránil sem zastavo.

Lehkô bi dvigal mnogikrat bil glavo,

Da stri sem kakor rva v prah sovraga,

Kjer zaplodíla se je ta nesnaga

In kjer pretožno íma oetnjavo.

A ko srcé vzkipeti je hotelo

Ponosno moje, vselej ti z blažeo

Besedo si je umiríla, mati!

Zavracala si me, da zgolj za sreo

Sobratov je skrbeti moško delo,

Ter ne sovražnika na tlíi teptati.

Jos. Cimperman.

>f^-

Reka — Timava.
Spisal S. Rutar.

í'oda Reka, notranjska Reka, pripadá i po svoji dolžini, i po

svoji velikosti sicer le rekam tretje vrste naše lepe slovenské

domovine; ali vendar je nam vsem znano, kakov pomen ima

ona za precejšnji del slovenskega národa. Práv sedaj se namre govorí,

da hoejo Tržaani to vodo napeljati v svoje mesto. Toda prebivalci

Bistriške doline, uvažujoi, da je to vprašanje njih gmotne bodonosti,

branijo se odlono Reko prodati Tržaanom.

Poleg te sedanje zanimivosti pa ima Reka tudi stalno svojo važ-

nost v zemljepisu in zgodovini. Tee namre skozi jedno najromanti-

nejših dolin na Slovenskem
;
prepuša gonilno svojo mo bližnjim pre-

bivalcem
;
gleda na svojem potovanji glasno govoree razvaline, ki pri-

ajo o nekdanjih bojnili dogodkih po teh krajih; izliva se potem v

podzemeljske prostore in vije skozi temno kraljevstvo nepopisljivih

okapninskih udes ter se prikazuje napósled ob Jadranskem morji zopet

kot starodávna, od klasinih pisateljev opevana Timava.*)

*) Dúhu slovenskega jezika ugaja bolje oblika Tím ava, nego Timav, ker

so pri nas reke ženskega spola in torej tudi za „Dravus" in „Savus" rabimo jedino

le Dravá in Sa v a. Pis.

14*
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Reka izvira na jugo-zaliodnih obronkih kranjskega Snežiiika, na

jugo-vzhodni stráni vaši Zabi e, v cesarskem gozdii 1)1 et, blizu 600 m
nad mosko površino. Od tod tee proti severo-zaliodu 58 km dale in

se izliva 260 w nad morjem v škocjansko jamo. Nje pad znáša torej

na ti progi po 5.7 m na však kilometer. Od tod tee Reka v isti smeri

še 35 km dale do S v. Ivana pri Devinu. Da je Timava (ali „šti-

vanska Reka", kakor jo imenujejo domaini) samo nadaljevanje notranj-

ske Reke, to je dandenašnji znanstveno in po dejansko izvedenili izkns-

njah neovržljivo dokazano, doim so starejši pisatelji to zvezo samo

slutili.

Iz do sedaj povedanega spoznati je práv lahko, da pri naši Reki

moramo razlikovati dva, po naravi razlina toka. To razliko dela geo-

loška sestava tál, po katerih ta voda tee. Vse zemljiše, po katerem

se vije Reka od izvira do Nakla, blizu škocjanske jame, pripadá namre
novejši tercijarni tvor b i. Pri izviru tee Reka po gornjih eocenskih

skladih, pozneje pa po dolnjih in po kozinskih plastéh. Pri Naldem pa

se najedenkrat izpremeni vsa tvorba, od tu dalje celo do dolenje Soe
pripadá vse zemljiše krednati tvorbi. V ti poslednji pa si je Reka

izdolbla vse drugano korito, nego v prvi.

Oglejmo si najprej gorenji tok Reke.

Pri svojem izviru tee Reka po Koanski dolini do istersko-

kranjske meje. Na vzhodni stráni obdajajo to dolino precéj visoko gore,

n. pr. Kožiek, na zahodu pa nižji hribje, na katerih se vzdigujejo

razvaline grada Gotnik ali Gutnik (neraški Gutenegg*), kateremu

Ijudstvo po domae pravi Bobanski grád. Sezidal ga je 1. 1258.

gróf Vinter iz Pazina. Pozneje je bil lastnina Devincev do 1. 1465., za

temi ga je oskrbovala nekoliko aša vláda, potem ga izroila v najem

grófom Bar b o in barónom L azzarini, kateri so ga obdržali do 1. 1807.

Sedaj stoji novi grád blizu vaši Zabi e, tik naše Reke, kateremu je

sedaj lastnik g. F i s c h e r , nekdanj i oskrbnik Jablanske grašine.

Ta poslednja leži že na Kranjskem, ob vztonem obronku precéj široké

in dobro namoené doline. Razvaline tega starega grádu se vidijo višp

gori na poboji Kozleka, nad cerkvijo Sv. Marije. Tem razvalinam

nasproti se poznajo na griili med gorenjim in dolenjim Zemonom
ostanki starih gradiš in taborjev, ki imajo izvor svoj morebiti še

v predhistorinih asih.

Sploh je Bistriška dolina, ki se vlee od kianjske moje do

Sembij, polna zgodovinskih spominov. Todi so korakale Avgustove

*) Valvasor izvaja to ime od „Guten-Eck", eš, da je tu konec vsega

doLigu I Pis.
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ete, ko so bíle unicevalen boj z Japodi; todi so se valili Franld, ko

so. pocljarmivši Slovence, razširili svojo oblas celo nad bližnjimi Hrvati

med Eeko in Dalmacijo. Od nasprotne stráni pa so prihajali v XV. in

X vr. stoletji divji Turki ter ranogokrat opnstošili vso lepo, obrtno in

poljedelsko dolino. Kaj í-nda torej, ako naliajanio povsod sledove starih

táborov, n. pr. na gori sv. Ahaca, nad Trnovim, na šembijskem

hribu i. t. d.

Pod Sembijarai prestopa Reka v Premšino in med Berkine,

kateri so svoj národní jezik zeló nepokvarjeno ohranili. Tu tee Reka

zopet po ozki ali odprti dolini, ker se hribjo na obeh straneh zeló

polagoma vzdigiijejo in na zaduje jedva presežejo višino 700 m. Na
ti progi opazujemo najprej ob desnem brega Reke pristavo premske

grašine Radelsegg in malo više gori Kilove (líullenberg). Njima

nasproti se vzdiga na mali, nosu podobni planoti starodávni Prem.

Tudi on je pripadal v starih asih kakor Gotnik go^podom Devinskim,

od katerih ga je podedoval 1. 1465. esa Friderik III. Od cesarske

kamore so ga dobili potem gospodjo Ravnaharji in 1. 1627. knezi

Porcija, kateri so že od 1. 1571. posedovali grašino Senožee. Nad
Kilovami se vzdiguje precéj ostri greben Cep en, po katerem je vse polno

starih gradiš, n. pr. na njegovem najvišjera vrhunci Gradišíc (794 w),

potem na imenitnem Šiler-taborji, katerega so 1. 1471. sezidali

gospodje Ravnaški s pomoojo bližnjih in dalnjili kmetov, da bi imeli

tako varno pribežališe pred neusmiljenimi Turki (bilo je v njem nad

150 žitnic za vse sosedne vaši). Vrsto teh táborov sklepata gradiši na

hribu SV. Primoža pri Radohovi Vaši in na grii nad šenpeter-

sko postajo.

Na zabodni stráni Šiler-taborja, kake tri kilometre dale od Reke,

ali samo 50 m nad njeno .strugo, leži med zelenjem slávni grád Ravnah
(na Ravnah). Po tem se imenuje v XV. in XVI. stoletji slávna rodovina

Ravnaharjev,*) ki je bila s poetka Devincem podložná in je navadno

v njih imeni zvrševala glavársko oblast na Premu in Reki. Pridobila

si je pa tudi lastna posestva, n. pr. Momjak v Istri, Prem in

Schwarzenegg, (poslednjo grašino od goriškega grófa Henrika IV.).

Na sevcro-zuhodni stráni Ravnah a leži prestara fara Košanska, za

katero so se v XV. stoletji Devinci-Wulsee s tržaškim kapiteljeni

presrdito prepirali.

Blizu tam, kjer jenilje Reka sluvó od solnne svetlobe. vzdigajo

se tik njenega desnega brega razvahne grada Neukoffcl (t. j. Na školji.)

*) Czôrnig, Geschichte von Gôrz, pg. 686, pi-ipoveduje, da je prišla ta rodo-

vina iz Italije

!

Pis.
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Kake štiri kilometre južneje pa zapaziš pri goriški vasici Podgrad
razvaline grádu Schwarzenegga. Ta je imel s poetka svoje plemie,

ki so bili vazali akvilejskih patrijarhov in goriških grófov. Ko je domáca

rodovina izumrla, imeli so Gorieani na Scliwarzeneggu svoje oskrbnike,

ki so všili nižje sodstvo po vsi bližnji okolici. Tako je bilo tudi po

1. 1500., ko je gra.šina pripadla vladarjem avstrijskim. L. 1626. pa

kúpi to gospostvo tržaški plemi Benvenuto Petazzi. V njegovi

rodovini je ostal Schwarzenegg do 1. 1817.

Po telí, zgodovinskih spominov tako bogatili krajih vzprejema Reka

naslednje pritoke, in sicer z desne straní: vodepolno Bistrico pri vaši

jednakega imena, potem Narinski potok izpod Cepna in Sušico s

Strženskim potokom izpod Ravnaha. Vej e število in vejih potokov

pa vzprejema Reka z leve straní. Ti so: Móla s K Ij unikom, ki izvira

na vzhodni stráni Hru ši c e v Istri in se izliva nasproti Bistrice v

Reko; Požrt, ki izvira pod Karlovico v Tstri; Brki potok; Brzi

potok, in zadnji Sušia, ki tee ob goriško-kranjski meji in postaje

od Suhorice (izvirajoe tudi izpod Karlovice) in Páde za, ki prihaja

izpod Gržiša nad Markovšino v Istri.

Sedaj poglejmo natanneje, kako se gubí Reka v podzemeljske

prostore.

Pod vasjo Naklo, med Matavunom in Brezcem se vzdiga

130 m visoka, skoraj navpina stena od kredatega vapnenca. ki obdaje

konec doline v podobi poluokroga. Ob obeh straneli spremljajo tu resko

strugo velikánske skale celo do navpine stene. V ti se odpira 8 m
široká in 15 m visoka luknja, v katero se izliva Reka z veliko hi-

trostjo cez skale in kamenje. Pogled tega izliva je ravno tako veliasten,

kakor slikovit. Visoko gori (426 m nad morjem), skoraj ravno na róbu

stene, vidi se cerkvica sv. Kancijana, kakor nemá pria dolbee in

izpirajoe vodene sile, ki nikoli ne miruje in se nikdar ne ustavi. Skoraj

neznatna, na videz tako mirna voda je bila vendar tako mona, da si

je izlizala in izdolbla svojo pot skozi trdo steno, ki je tu prvikrat

ovirala njen tok in ustavljala njeno vodo.

Stena, na kateri stojita vasica Matavun in Sv. Kancijan, debela

je dobrih 200 m. Sredi nje. pri prvih hišah škocijanskih, zija okroglo,

10 m v premeru široko brezdno, ki se spuša napino doli do Reke.

Ko ta na drugi stráni stene zopet prihaja na dan, tee najpoprej 130 m
dale po malem „dolu"*). Na njegovi zabodni stráni stoji druga, ali

*) Ranjki, Slovencem dobro znani profesor dr. Klun je imenoval lijcu po-
dobne okrogle ndrtine po Krasu doline in ta izraz je ostal ^terminus technicus"
za sline pojave tudi pri diiij^ili narodili. Ali Kraševci imcnujejo také udrtine dol,
kajti „dolina" poraenja vsem Slovencena „Thal", torej drugano geološko tvorbo.

Pis.
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veliko ožja in nižja stena. Skozi to si je izdolbla Reka 100 m visoko,

ali le 7—8 m široko razjíoko. Jz te razpoke padá voda v 10 m niže

ležei veliki škocjanski dol ter naprav Ija tako práv mien slapi. Ta

veji dol je podoben ogromnemu kotlu, ki ga zagrajajo od treh stranij

navpine, celo nad dol visee stene. Západná od teh je 160 m visoka.

Le južná strán je pri vrhu bolj položena in s travo obrastena. Ali tudi

ta zvršuje práv strmo in padá skoraj navpieno 80 m globoko k dnu dola.

To dno je vse pokrito z vodo in torej podobno malému sraaragdnemu

jczeru. In tu se ponuja opazovalevemu oesu .še veliastnejši in .sliko-

vitejši prizor, nego na vzhodni stráni prvé stene.

Reka tee potem cez velikánske skale, ki so od zgoraj doli na

dno dola padlé, in se bliža zabodni IGO m visoki steni. Skozi to si je

izdolbla voda 25 7» visok rov in po tem se izliva Reka v pravo škoc-

jansko jamo. Jama ima dva, lijcu podobná, po 95 in 152 mgloboka

brezdna, po katerih se lahko pride na dno, kjer se potem voda obrne

na zapadno strán. Njen tok je preiskoval 1. 1850. za 500 m dale

dr. Schmidt. ki je prvi odkril uenému svetu kraška podzemeljska uda.

Za njim je obiskovalo škocjansko jamo še mnogo drugih obudovalcev

prirodnih lepot in zdaj je za blizu kilometer dalje znana in preiskana.

Novejša preiskovanja so pokazala, da se podzemeljski tok Reke

kmalu na zapadni stráni Škocjana razcepi in po dvoli razlinih strugah

šili proti morju. Južnejší drži nad va.smi Lokva (Corgnale), Trebie
in Obina ter dospe pod Nábrežiu o v morje tam, kjer društvo

vodovoda „Aurisina" zajema svojo vodo in jo po tem pošilja v Trst.

Ta južni rokav se je zaslcdil in preiskal že na ve mestih. Gotovo je,

da mora tudi na dnu letos nájdené divaške „okapnice"*) (jugo-zapadno

od želežniške postaje Divaa) tei jeden del Reke, kajti omenjena

okapnica leží baš v tu omenjenem pravcu Škocjan-Nabrežina. Tako tee

Reka tudi pod lokvarsko okapnico, Vilenica imenovano, ki je sestav-

Ijena iz ve vz])orednih liodníkov in ki jo bila do sedaj okoli 300 m
dale preiskovana. Jednako se more slediti Reka na dnu trebianske

jame, ki je 12(il m globoka ter se nahaja med vasima Trebie in

Orie k. V ti jami so preiskovali Rein tok že 3G0 m dale.

Severni rokav Reke, kateri se pa do sedaj še ní preiskoval, drži

na zapadni stráni vasij Divae in Po vi r a mimoSežanc tja gori proti

D u to v Ij am in potem nadalje kakor pelje globoki brázdi podobná udr-

tina med vasmi Pliskovica in Veliki Dol, Brje in Gorjansko,
Dol in Br e sto vi ca. Na južni stráni Jame 1

j
(Jamiano, gotovo pome-

*) Práv dober izraz za tajko ,,Grotte^

!

Pis.
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napolno ime!) leži tu opísaná udrtina le še samih 26 m nad morjem,

doim so bližnji hribi 150—200 m in še vec visoki. Blizu Jamelj mora

se podzemeljski tok Reke obrniti proti jugu, da tako dospé v tiste rove,

iz katerih se napósled prikazuje Timava.

Timava izvira dan danes popolnoma brez suma iz treh jam izpod

kraških sten, in sicer tako nizko, da vró izvirki izpod vode navzgor.

Voda njena je vedno motna in zjutraj hlapi iz jam z vodo vred tudi

gosta megla. Timava ima navadno ve vode, nego notranjska reka, ker se

v njeni strugi zbirajo vse vode, ki se pod dolenjim Krasom podzemeljsko

odtekajo. Zato je Timava tako veliká, da po nji laliko ladje plavajo

celo do njenega izvira. Ali že po kratkem (/a ^i"'w) dolgem toku izliva

se skozi tri rokave v najsevernejši záliv Jadranskega morja.

Ceravno je Timava dan danes tako pohlevna, svetu malo poznaná

reka, vendar se je v starih asih razlegala njena sláva od ust do ust

vseh tedanjih uenjakov. Menda ga ni pesnika. zemljepisca in zgodovi-

narja med Rimljani, da bi se ne spominjal Timave kot velikega uda.

In celo grški zemljepisec Skylax, ki je živel 500 let predKr., omenja

že reko Timavo. Plinij nazivlje med vsemi gorenje-italijanskirai rekami

samo Timavo „amnis", t. j. veletok. Strabo pripoveduje, da izvira

Timava iz sedmih jam, iz katerih prihaja vode za širok veletok, in

Poly bi j dodaj e, da se ta reka zavoljo množine svoje vode navadno

smatra kot „mati morja". Ta vera je bila med starimi pisatelji splošno

razširjena in utemeljena, ker je ravno na najožjem in najskrajnejšera

zálivu jadranskem najedenkrat toliko vode izviralo in z velikim šumom

morje kar polnilo.

Najlepše pa opisuje Timavo Vergil, spominjajo se je na ve
mestih, ki trdi, da je celo izvirala iz devetih jam:

„Antenor potuit

fontem siiperarc Timavi,

Dnde per ora novem, vasto cum rauvraure montis

It mare proruptum et pelago prernit arvä" sonanti."

(Aeneis I. 244.)

Pa tudi najstarej ši zgodovinski spomini, ki sezajo celo v drugo

tisoletje pred Kr., združeni so pretesno z imenom Timava, Prestare

pripovedi o seljenji národov iz vzhodne v zapadno Evropo omenjajo že

Timavo in prvi žarki kulturnega življenja zapadne Evrope obsevajo že

to na pol mitino imc. O tracijskem junaku in polbogu Dijomedu se

pripoveduje, da je tukaj ustavil svoje dolgo potovanjc, naselil se ob

Timavi, zael zemljo obdelovati in Ijudstva uiti umetne konjereje. Zato

pa mu je bil národ hvaložen, postavil mu je po smrti líram Timavum
imenovan in žrtvoval mu samé bele konje. Tudi argivska Ju n o na in
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Dijana imeli sta tukaj svoja hrama. Kmalu je nastala ob Timavi

kupijska naselbina in poleg nje kopališe, ki je bilo v starem veku zeló

na glasii. Lepa okolica, hladni gozdi, ist zrak, dobro vino in zdra-

vilne kopeli so privabile v kratkem asu toliko Ijudij, da je bila vsa

okolica timavska kakor pozemelski raj práv gosto naseljena.

Ali vse to je minilo ! Od vsega blišca in suma ni ostalo dru-

zega, nego ropotanje bližnjega malina, ter jedini zvonik staré s veto i-

vanske cerkve s kopíco hiš oznanja potniku, vozeemu se po mimo

drdrajoi železnici, da ondukaj tee staroslávna, nekdaj tako povzdi-

govana klasina reka Timava

!

Slávni Slovenei.

I.

Dr. Jakob Župan.

o stoletnici njegovega rojstva.^

Spisal Fr. Wiesthaler.

(Dalje.)

ukaj podajem eestitim „Zvonovim" itateljem Zupanove se ne-

natisnene epigrame v neizpremenjenem rokopisnem redu in

natanno po matici posneti obliki, dostavljajo sem ter tam

íako opazko v pojasnilo.

2

Slovénfluna peftinam v' Iblani.

Vam hvala, hzhirize!

Lah ozhe pazhít

:

Vé fite mi fhkrize

Lepó govorit

!

(? *)

Slovénzi med Masharji.

Po letu orali,

Paftirji fmo blí,

Po simi tékali,

Prek mire krotkí.

Is Asje perdére

Na Tifo potop:

Kar mamo, pobére

Nam Masbafki trop.

7.**)

U defni amrele,

Na glavi metlé,

U levi kodéle:

Pod ferzam ? ne vé.

y.

Istra.

Rob Lalii preliti,

^erzé je Slovan

:

Lah I ozbch kaj biti,

Spet bodi lirjan.

*) Številka z lista gornjo polovico odtrgana.

**) Naslov s številko vred odtrgan,

Pis.
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13.

Gerki Slovénzam,

Mi dali vam viro,

Zhlovofhtva darí:

Vi p'hate heshiro

"S Helenfkih ftraní.

14.

Evopa Gerku od Turzhie.

Oh ! nehaj me kléti,

Nerefheni brat!

She mogla b' jo vséti,

Ne raorem fhe dat.

15.

Obetun (prim. „K. Cebel."

I. st. 83).

16.

Obetun, drugazh

Gofpofko obeta,

Gofpofko ne dä:

Rad mami dekléta,

Var', Metka! fe ga!

17.

Trud, ftrahop***liv.

Na purgarje vpie,

O mraku ftrafhnó:

Pred berkam' jo vlie

;

O vojfki k aj bo?

20.

Kmet gladan od jézh.

Dkasan je pafti

Kradune Forlän:

Tolk ozhem ukrafti,

De t' réjo bom djan.

21.

Zhernofholza

:

Radozhaj.
Uzhiti rod ozhem,

Rafvétit shelíra:

Slepariti nozhem,

Raj béro sgubím

22.

Silnaj.

Bit vizefrajt nozhem,

Brat note se vzhím:

Pét glorio ozhem,

V zerku hitim.

27.

Obradovizli Turkam.

Pertifkate silno

Slovénfko vodó,

Potezhe obilno

Salila va bo.

28.

Herder od Slovénza boshan.

Posabi rodbíno,

Zhlovéka žení

:

On upat Slavino,

Terpinko, uzhí.

29.

Ogram.

Od Herdra fe vzhíte,

Národe zenit:

Slovénze sazhníte

Sa s'miro profit.

32.

Morjé pofteljam.

Vo, vabte Polone,

Pred mano bôshjó

:

De r dovte miljone,

Je malokrat fto.

Iblana opravlivzam po kongrefu.

Svet dobér bom dala

:

Utihnite nam

;

Evropa fméjala

Po fhodu b' fe vam.

34.

Nodier! *)

Ti hvalifh Iblano

Na ufta zelé:

Unukam bo snauo

Nodjera imé.

*) Charles Nodier, slovec književuik fraiicoski in za Napoleonovega go-

spodstva v Iliriji nrednik vládnemu asopisu „Télégraphe'* v Ljubljani; porojen
28. aprila 1780. v Besan(;onu, umri 1. 1844. (Glej Aug. Dimitz, Geschichte Krains,

IV. U. Theil pag. 364. in nasleduje.) Pis.
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49.

Snubazh, flepar.

Na pofoilbo vsamc,

Perprofte flepí,

Nevéfto ujame,

Glad déte redí.

50.

Krajnzi Anglam 1804 od bibeKke

drushbe.

Med nami nehála,

Med vami sazliné.

Veliká nam hvála,

Od nas fe uzhté.

51.

Lepôta lohko omosliena.

Me Z'ganka rodila,

Pa bélo, lepó:

Moshä fim dobila

Na golo rokó.

(Konec prihodnji.)

^Ž^^^'"^

Pogovori.

II.

taro že je .spoznanje, da ni pokoja v prirodi. „Pánta reí", pravi

globoko-umni Heraklit; vse s© neprestano giblje in premie,

izpreminja se, razvija in gine. Isti pomen ima grškega modri-

jana beseda, ki pravi, da ,,ni moci stopiti dvakrát v isto reko". Kar so

le bolj sreno ugenili in sliitili stari míselci, to, kakor znano, potrjuje

in dokazuje novejša veda: bitje je gibanje. Isto velja o posameznem

loveku, isto o vesoljnem love.stvu. Cloveštvo se izpreminja, razvija te-

lesne, izpreminja in razvija se tudi po dubu. Drugo lice dobiva lo-

veško življenje od stoletja do stoletja. Kakor velo listje jeseni, odpadajo

tu staré misii in ideje; umikajo se novim, katerim je eas tudi omejen.

Kakor nošo život, tako menjava duh svoje názore. Cudno, nedoumno,

dá, smešno se nam cesto zdi, kar je bilo ponos in dika našim oakom.
— Staré, znane resnice I Gotovo, ali nekaj je pa vendar posobno pouda-

riti treba. Jednakomérno po nepremenljivih zakonih daljša in krajša se

dan vsako leto, a tako jednakomérno se no izpreminja cloveštva življenje.

Tudi tu na našem planétu biva vse v vedni izpremerabi. A kaka razlika

!

Po zimi, ko je hudi mraz, kakor káže, duške zapri vsemu rastlinskemu

življenju po zemlji, tudi tedaj ne mirujejo prirodne moci, tudi pod le-

deno skorjo se giblje življenje , dasi nevidno loveškemu oesu. A ko



Jos. Stritar Pogovori. 2S1

dahne po dežéli gorka pomlad, káko veselo življenje se zane, káko

buno gibanje in razvijanje! Jedna sama vlažnotopla noc izpremení tu

aši zemlji lice, z nežnini zelenjem in belim cvetjem pokríje drevje in

grmovje, sinoi še vse tako golo, tako mtvo!

Jaz se ne upam trditi, da snio doživeli sedaj neko novo pomlad

v življenji in razvoji loveštva ; tudi ne poreem z nemškim korenjakom,

da so nam prišli aši, v katerih je „živeti pravo veselje." A to pa,

menim, smemo rei, ne boje se kake „optine prevare", da loveštva

zgodovina ne káže mnogo dób, v katerih je bilo življenje tako izpremen-

Ijivo in tako pomenljivo, tako urno in krepko, tako vsebine polno, kakor

je v naših dnevih. Pac se rei sme, da se v sedanjem asu ve zgodi v

jednem letu, nego seje aši zgodilo prej v desetletjih in stoletjih! Ni ti treba

imeti še pol stoletja na ramah, zamiži malo in pomisli, kake izpremembe

si doživel ! — Izpremembe, kamor se ozreš v dúhu ! Spomni se, kakšen

je bil zemljevid, zlasti evropski, ko si ga ti še ogledaval na šolski klopi

sede in kakšno lice ima danes! Ali si pred desetimi leti še slišal kaj

o telefónu in fonografu? Pred petimi leti še, kaj bi bil rekel loveku,

kateri bi ti bil pravil, da se bode skoraj zgodilo to: deklica bode pela

v svoji sobi v Badnu, in mož v Korneuburgu bode, pri klavirji sede,

spremljal njeno petje ! In vendar smo to na svoja ušesa nedávno uli

na Dunaji. V naših dnevih so izsledili uenjaki, iz kakih tvarin sestoji

solnce in Sirius-zvozda v neizmorni daljavi I — In naši pojmi o državi.

o družabnem življenji — kaka izprememba! Veraj še so nas uili neki

Ijudje sebi v prid in korist, da je vse práv tako, kakor je na svetu.

Jedni narodi so ustvarjeni, da gospodujejo, drugi, da so jim hlapci. Jaz

imam pravico, da jaham, tebi je dolžnost, da mi držiš stremen, ko za-

sedam konja! In káko nalogo ima džava? Drží naj, zato menda ime-

nuje se državo, siromaka, da ga dere, kdor ga je dobil v pest, ker je

monejši, kajti mo je pravica. Sto in sto, móž, žen in otrok, naj se

trudi in stráda „da jih Bog vidi," samo da jeden, brez dela, živi v vsi

razkošnosti in preširnosti, „belega kruha pijan", samo še „polževe krvi"

potreben in „ptijegamleka!" In zakaj vse to? — „Tako veléva neizpre-

menljiva, neizprosna, jeklena prírodná postava!" In e se nam je hotel trd

zdeti ta náuk, žalostno to novo blagovestje ; e nam je zaelo svitati po glavi,

da to vendar ni, da bi moralo vedno tako biti ; zemlja in njeno blago, zakaj bi

bila samú nekim v last, kateri so si, po katerem koli poti, pridobili neke pred-

pravice, njih vrstnikom krivice! Kaj bi se neki sami gostili in veselili, samo

zato, ker so prehitevši druge, sedli prvi za mizo ? Ostali pa, kateri ni-

majo tako krepkih pét in komolcev, naj voglárijo in prežé pod oknom

ter akajo, da jim kak usmi^en gost sedaj pa sedaj vrze kako oglodano
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skorjó, kako obrano kost skozi okno. In e se zánjo sprimejo in stepó,

novo veselje, prijetna zabáva glasnemu omizju ! Ce nam, pravim, ni ho-

telo v glávo, da je vse práv tako, kako je, in da drugae tudi biti ne more, ^

velevali so nam oblastno, naj beremo to in ono ueno, modroslovsko ali

narodno-gospodarstveno knjigo, tam je vse to korenito razloženo in do-

kazano; samé svete resnice! In e smo, bravši te uene razprave, še

zmajavali in stresavali nezadovoljne glave, pitali so nas z nazadnjaki,

mranjaki, s temnoglavci in srednjevékarji, s katerimi ni govoriti. Mi pa

smo napósled sramovali se in molali ter mislili si: Beati possidentes!

Ti aši so minili, hvala Bogu, in minili so, kakor upamo, za vselej.

Bolj in bolj prodira preprianje, da ima však lovek pravico od zemeljskega

blaga zahtevati svoj delež, kakoršnega in kolikoršnega je potreben in

vreden. Bolj in bolj prodira tudi pri našili državnikih preprianje, da

je treba kreniti na drugo pot, katera vodi do splošnje blaginje, koUkor

je sploh dosei jo možno, ne pa delati samo v prid in korist neki peš-

ici izvoljenih; preprianje, da smo mi vsi džava, ne pa samo tistih

„gornjih deset tiso" ! Zaelo je zavedati se Ijudstvo, spoznavati je za-

elo, za koga dela in se trudi kakor rna živina ; navelialo se je vedno

sejati, a nikdar žeti ; spoznalo je, kaj so vse tiste blestee „fráze," vs«

tiste dražestne pravice in svobošine, s katerimi so je slepili do zdaj,

eš, poganjaj se za té drage svetinje, kri prelivaj zánje, mi pa se bomo

T tem veselo gostili! Ne s skljuenim prstom, z jekleno pestjo bije

vam na duri neizprosno „socijalno vprašanje." Ni vam ne pomaga za-

tajevati se, da vas ni doma ; ni vam ne koristi, e si mašite ušesa, da

bi ne slišali strašnega glasu. Vseh vprašanj vprašanje za sedanji its in

za prihodnji je mo, grozovita mo, katera se ne dá pogovoriti in utešiti

z lepimi besedami in obeti, niti pregnati in v beg zapoditi s pretenjem

in bajoneti! Tu je treba nekrvavega, a korenitega prevrata! Nove pod-

loge je treba vsemu državnemu in družabnemu življenju. Da se je zaela

ta resnica spoznavati tudi pri nas, katerega poštenjaka bi to srno ne

veseUlo

!

Ne zaméri mi, blagovoljni bralec, da me je gorenost moja zavedla

malo v strán; ne buduj se, eš, da iáko besedovanje ne pristoji leposlov-

nemu listu
;
jaz menim, da se sme aši malo zaropotati in zagrmeti tudi

v krotkih „pogovorih." Cesar je srce polno, rada ústa govoré, in jaz

menim, da je vendar že as tudi pri nas izprožiti razpravljanje tega pre-

imenitnega vprašanja. Jaz se móram pac za zdaj loiti od njega, dasi

mi je težko, ter vrniti se k predmetu, o katerem sem sklenil govoriti v

denašnjem pogovoru in pa tudi še v nekih prihodnjili. Ko vidimo ne samo

na znanstvenem polji, nego tudi v druiabnem in državnem življenji tako
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imenitne, tako korenite izpremembe, kaj pa umetnost, ta blažená hi nebeská ?

Ko se vse predrugauje, je li ona sama ostala neizpremenjena ? Ko se

vse nekako pretáka in prenavlja, ali imajo vsaj njeni zakoni še vedno

staro veljavo? Ko se vse ziblje in máje, stoji li ona sama mimo in

trdno kakor sivá skala sredi valoyja? — Kako bi bilo to možno? Kakor

lovek, izpreminja se tudi vse, kar je loveško, in umetnost si je lovek sam

iistvaril, práv iz sebe samega, po svoji podobi si jo je ustvaril. In ona

bi se ne izpreminjala ž njim? Dá, izpremenila se je, in to kako hitro,

kako silno ! Pred kratkim še bil je Rafael vseh slikarjev slikar, jedno-

glasno se mu je prisojalo, da je dospel do vrhunca v svoji umetnosti, da

se skoraj ni nadejati vejega za njim. In sedaj ? Imenuj Rafaelovo imé

lasatemu uencu, ki stopa doli po kamenenih stopnicah slikarske aka-

demije dunajské, kako udno se ti nasmehne nadepolni mladeni! Go-

tovo, tudi Rafael ni bil napaen slikar, tudi on ima svoje kreposti, ali

kako je vse to zastarelo! Príroda, príroda! V Pariz pojdi, e hoeš

vedeti, kaj je umetnost; Makarta poglej, da bodeš vedel, kaj je barva,

in e hoeš videti „resnico", glej Verešagina! Jaz sem videl nekaj

francoskih „naturalistov" in „impresijonistov", kdo bi se ne udil njih

tehniki! Tudi jaz sem gledal in strmel, okó je imelo tudi nekaj paše,

tu bolj prijetne, tam menj, ali prazno, strašno prazno mi je ostalo srce

!

Vem, kaj mi porekó tu „novošolniki," da namre umethost nima ni
opraviti s srcem ; nji so deveta skrb misii, uti in ideje I Znau mi je

ta novi náuk, ali jaz se ga bodem bránil, dokler mi bode moci ; dá, po-

bijal bi ga in pobil ter zatri bi ga, ko bi mogel, predno obvelja po

svetu ! Videl sem Makarta, vsaj poglavitna dela njegova, celo galerijo, pred

nekimi dnevi. Toliko podôb, vse tako slavljene, vse tako drage, in kaj sem imel

od njih? Prazen sem zapustil glasovito zbirko, prazen sem šel iz umet-

nosti svetiša! Le jedne podobe ne, da bi me bila razveselila ali uža-

lostila ; ne jedne, da bi mi bila zbudila káko misel v glavi, ali kak ut r

srci. — Ali okó, okó! — Tudi okó ni našlo prijetne paše, katere bi bil

vsaj priakoval. Se podobe, ki so mi nekdaj oarovale oko s svojo živo,

blesteo, udovito barvo, kako so zdaj medle ! Zdaj, ko je obledela tista

blešoba, kaj je ostalo? Niemurnost, sama niemurnost. Tu se res

lahko ree: Sic transit glória mundi! Vse te nekdaj tolikanj slavljene

podobe so zdaj pravé „podobe brez milosti", kakor pravi Nemec. Ali kdo

bi bil misii], da tako hitro preide in mine ta sláva? Rad bi poznal

moža, kateri bi se úpal zdaj še trditi, da je Makart prekosil vse dose-

danje slikarje, kar se je res trdilo vsaj na Dunaji. Mene je, naravnost

povém, nekako veselila ta žalostná prikazen. Makart mi je živ dokaz,

kaj je umetnost brez krepke vsebine, brez ideje, brez idejala!
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Videl sem tudi Verešagina. Kdo bi ne strmel o njegovi tehniki,

o resninosti njegovih podôb! V tem oziru je slávni ruski slikar res

prišel do skrajne meje in radi tega morali bi ga po pravici imenovati

jednega najvejih slikarjev. Ogledoval sem dolgo vrsto njegovih podôb;

sreno sem prišel mimo tiste velikánske piramide, zlozene iz samih

golih mrtvaških glav. Ali ko pridem do podobe: „Po boji", dovolj mi

je bil prvi pogled! Kar poreem sedaj, prosim, naj se mi veruje, da je

gola istina. Okó bi bilo morebiti še hotelo, ali vec ni hotel —
želodec! Hitel sem, kar sem mogel, pod milo nebo, v hladno veerno

sapo, katere sem bil silno potreben. Pred Rafaela Sikstovo madono

sem sedel, sam ne vem, koliko aša, in zdaj še se mi toži po nji. Jaz

menim, da ostanem še dalje pri svojem starem Rafaelu.

In glasba! Kakor nevihta, pod katero se šibe in lomijo hrasti,

zahuala je Wagnerjeva „neskonna melodija" po vsem omikanem svetu,

in skoraj ne bode uti druzega glasú. Dragi bralec, ali si že kdaj videl

pravega Wagnerijanca? Jaz še nikoli nisem imel prilike pogovarjati se

o veri z navdušenim Mahomedanom, kateri najrajši z bridko sabljo

dokazuje in prepriuje, da je njegova jedino pravá; ali bolj fanatien

ne more biti nego je praví Wagnerijanec, kateri ne pozná glasbenika

poleg svojega „gospoda in mojstra". Ali jaz pravim, da Wagner ni

velik skladatelj? Bog ne daj, šo to pravim, da nekaj jednakega je mo-

ralo priti. Glasba, zlasti opera, potrebovala je res nekega moža rešitelja,

da jo poživí in ji vlije nove moci v onemogle ude, da jo privéde zopet

na pravo pot, katero je bila izgrešila. Velikánska prikazen na glasbenem

polji je mali možiek s tistim navadnim nemškim imenom gotovo. Po

pravici se sedaj slávi njegovo imé po svetu, tudi onkraj „vélike vode"
;

velik je Wagner povsod, kjer se po „sekiricah" gode in poje. Tudi on

širi sedaj po zemlji slavo nemškega imena. Veliko je on storil za glasbo,

kar bode imelo vedno veljavo. Ali vendar meni se zdi, da on ni mož reši-

telj, kateri „ima priti" na svet. Novodobnemu slikarstvu sem oital, da

nima idej ; tega ne morem oporekati Wagnerjevi glasbi ; ravno nasprotno

!

Wagner ima idej, lepih, poetiških idej polno glavo; ali vse té ideje, hoe,

da naj mu izrazi, utelesi glasba ; in tu zahteva preve od njé ; nakladá

ji nalogo, katere ona ne zmore. Glasbe meje so bile preozke, pretesne

njene oblike temn titanskemu dúhu ; razširil jih je silóma in tako se je

zgodilo, da cesto ni vec glasba, kar on podaje svojim poslušalcem. Naj

se ree, kar se hoe, Wagnerjeva glasba je res navadnemu poslušalcu

pretežka; a za samé vešake in strokovnjake ne dela pravá umetnost.

Zdi se mi, da je to strastno navdušenje za nemškega skladatelja-

prox'oka cesto nekoliko posiljeno, „narejeno". S težko glavo grem jaz iz
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Wagnerjeve opere; nekako pomlajen, poblažen, prijetno ubran iz Mozar-

tove ; in Beethovnova simfonija, Schubertova pesem ziblje mi dušo, kakor

mati dete ; igrá se, dela z njo, da se sedaj joka, sedaj smeje, kakor hoe.

Ce to ni iimetnosti pravi smoter in namen, e ni tak uinek pravo

znamenje pravé umetnosti, potem jaz rad priznávam, da ne vem, kaj

je umetnost, rad sem stárokopitnež, ki se vedno starega drží in ne vé

kaj je sedaj lepo!

Gredo sem se nekaj vec aša mudil pri predmetih, o katerih s

konca nisem nameraval obširneje govoriti. Však posamezni téh predmetov

bil bi vreden svoje posebne, korenitejše, kolikor je meni moci, razprave,

zlasti pa prvi, ki mi je práv posebno pri srci. Ali Bog vé, kaj nanese

as; morebiti bode treba „zapretí prodajalnico" prej, nego se misii.

Kakor pena so vsi loveški upi in naklepi! — —
Hotel sem rei, da živimo v asu splošnega prehoda in prevrata.

Povsod se zapušajo stará pota, in išejo se nová, katera pa niso vedno

pravá. Po svetega pisma besedab vliva se novo vino v nove mehove;

ali meni se zdi, da ti mehovi niso vsi trdni in trpežni ; in kar se vliva

vánje, ni zmerom dobro, zdravo, plemenito vino, tisto, ki razveseljuje

sree loveško, kakor pravi tudi sv. pismo.

Kakor drugod, tako se nam oznanja nová vera tudi na slovstvenem

polji. Ali je pa ta nová vera tudi pravá, o tem preimenitnem vprašanji

hoemo se pogovarjati prihodnji.

Dostavek. To je pa že kakor smola, katere se ne iznebiš z

labka, ko si se je jedenkrát po nesrei dotaknil. Vesel sem bil, da je

že kedaj pri kraji neprijetno delo, s katerim sem se zadnji prisiljen

peal. In sedaj mi ga je zopet vzeti v roko. Konavši ta spis, dobim

iz (laljne južne stráni pismo, kakoršnega se nisem nádejal. V tem pismu

me prosi gospod, naj mu pojasnim ali avtentino tolmaim neke besede

v svojem prvem pogovoru. Tu namre sem pisal na str. 158. tako

:

„V ti pesmi pravi pesnik, (sedaj še le vidim, da seje vrinilav ta stavek

neprijetna tiskovna pomotá; še tega je bilo treba! Beseda „stvarnik"

je skoila na prvo mesto stávka, pisano je bilo, in bere se naj: „da naj

stvarnik", ne pa: „stvarnik, da naj", kar ne daje nikakega pravega

sraisla; ali pa sem pisal . . . „stvarniku, da naj . . ."); torej še jedenkrát:

„V ti pesmi pravi pesnik stvarniku, da naj po DJegovi smrti iz prahu

njegovega ustvari cvetico ali pevko-tico; torej mu „ svetuje " ; v

drugem delu pa mu „odsvetuje", naj ne stvari loveka. Zaetek je dober,

a dalje, dalje!" — Tako se bere v spisu mojem. Zdaj mi pa piše

gospod dopisnik, da moj nasprotnik, gospod doktor Junij, sklepa iz

16
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teh mojih beséd, da trdim tudi jaz to, kar on, in to je: da daje namre
pesnik res „svet" Bogu; in ta koncesija je mojemu uenemn nasprot-

niku vredna vec nego — „petdeset goldinarjev" ! In gospod dopisnik

še pristavlja: „Da ste tudi Yi mislili, da s vetu j e pesnik Bogu, zdi se,

da sledi to iz naslednjih besed: „Zaetek je dober". — —
Zdaj pa res vec ne vém, kaj bi in kako bi! To je že kakor v

poslanski zbornici — kitnjski. kjer se, kakor pravijo, skoraj za vsako

govorjeno besedo zahteva posebno pojasnilo in tolraaenje. Menda bode

res že as, da skoraj položim na strán to nesreno svoje slovensko pero,

ki mi nakopáva samo preglavico in neprijetnosti brez konca in kraja,

in da primem za drugo, prironejše mi orodje. Gotovo pa bode najbolje,

da tisto malo, kar mi je še ostalo iz boljših asov dobre volje in humora,

hitro zakopljem, kje na kakem skrivnem kraji. — Gospod dopisnik je pa
ugenil pravi pomen mojih besed; vodila so ga, kakor pravi sam, so-

sebno tista ušesca („
—

"), ki jih navadno spred in zad pritikamo tujira

besedám, za katere noemo biti odgovorni mi. Ta je tudi res, slovesno

proglašam pred vsem svetom, jedino pravi pomen navedenih mojih besed.

Gospod dr. Junij pravi tako, ne jaz! To je torej práv pogodil gospod

dopisnik, ki je v neki posebni zveži s to glasovito pravdo ; ali še nismo

pri kraji. Pristavka mojega ali bolje reeno, besed mojega namišljenega

sogovornika, pa vendar tudi on ni razumel, kakor kažejo gori navedené

besede: „Da ste tudi Yi mislili, da s vetuj e pesnik Bogu, zdi se (komu

se zdi?), da sledi to iz naslednjih besed: „Zaetek je dober". In dalje

piše: „A zopet té besede Vaše tolmaim tako, da ste hoteli rei: je

dober, relativno, v primeri z naslednjo, nadalnjo razpravo, kjer ni, po

Vaši misii, nikake logike." — — Ne, téga jaz nisem mislil, m rei

hotel ; zaetek se mi ne zdi nikakor dober, ni relativno, ni absolútno

dober, ravno narobe. Nemec bi tu rekel menda: „das ist kostlich", in

jaz menim, da bi ga vsakdo umel, kaj hoe rei s to besedo. S krátka

:

to je ironija, ki ima pomen ravno nasproten tému, kar pravi na videz.

V svojem prvem pogovoru sem svetoval slovenskému pisatelju, da naj,

kadar govori ironino, vselej zraven zapiše: To je ironija, da ne bode

kake pomote in zámere. Drugim dajem svete, sam pa ne ravnám po

njih. Ko sem pisal navedené, zdaj tako krivo razumljene besede, bilo je

pristaviti treba: Veste, Ijudje, to je ironija, ne — kamela!

Sedaj stoprav mi je nekaj zasvetilo v glavi. in tako ima ta neješa

pravda tudi nekaj dobrega v sebi. Nikoli nisem mogel doumcti, zakaj

mi moji ojaki oitajo ])revzetnost, ošabnost, da rad samega sebe hvalim

in povzdigujem. V svesti sem si bil vedno, da je to oitanjo isto

neopravieno, broz vsake resnine podloge. Sedaj pa menim, da sem
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ugenil, od kod piše ta sapa. Med drugimi slabostimi imam jaz tudi to,

da rad samega sebe „ironizujem", v govoru in v pismu. To je slabost,

pravim, morebiti tudi neprijetna drugim slabost, kakor e se kdo v

drušini preglasno odkašljava; ali morabia napaka to nikakor ni. Táko

„ironizovanje samega sebe" vendar ni znamenje prevzetnosti in samo-

všenosti, ravno narobe! Pameten lovek, in ta pridevek si vendar

še prisvajam , brez zámere ali pa z zamero !
— pameten lovek,

ki vidi in sodi stvari, kakoršne so, zdi se cesto sam sebi tako

neskonno majhen, da ga obide nek poseben ut, ki se mu napósled

nehoté izlije v tisto „ironizovanje samega sebe". Dobro se še spo-

minjam, kako me je bil nek mogoen „kritikus" slovenski neusmiljeno

zgrabil ter mojo nezaslišano samobvalnost raztrobil „urbi et orbi", in

drugi so potem trobili za njim, ker sem bil — kaj neki sem bil pre-

grešil? Ko se me je bil zopet jedenkrát polastil tisti udni ut, pohvalil

sem se o neki priliki ali nepriliki, da so pesmi moje — brez apostrofa!

Takrat sem mislil, da mož iz hudobnosti tako govorí, zdaj vidim, da

sem ga krivo sodil; in to mi je res žal, še zdaj ga torej prosim odpu-

šenja! Kar mi nekdaj nikakor ni hotelo v glavo, zdaj mi je verjetno:

mož me res ni razumel! — in to je najhujša ironija! — —
Ali bode sedaj vendar že kdaj konec te pravde, ki ni nam Slo-

vencem nikakor na ast! Jaz vsaj sem je popolnoma sit! Kako mi je

žal, da sem sploh kdaj kateremu loveku odgovoril ! Ko je lovek jedenkrát

rekel A, rei mora skoraj tudi B. In to ni pametno. Delaj, govôri in

piši, kakor misliš, da je práv ; svet pa púšti, naj govorí, kar mu drago

;

psujejo te naj in obrekujejo, dolžé te naj prevzetnosti, samopašnosti,

izdajalstva! Púšti jili in mirno idi pótem svojim! O da se nisem vedno

držal tegajedino pravega naela! Ali menil sem, da se je treba vsakemu

nasproti odlono in krepko potegniti, ne zase, nego za dobro stvar.

In v tem preprianji sem se dal zaplesti in zamotati v mnoge boje in

prepire, jaz, ki nisem po naravi svoji nikakor bojevit in prepirljiv, že

zato ne, ker sem — prelén! In tako sem sedaj proglašen za loveka, ki

ne more živeti brez boja in prepira, brez „ravsa in kavsa" ! K tému

mi je pa tudi nekoliko pripomoglo, kakor sem moral vekrat slišati,

že v svoji mladosti, nesreno svoje nemško imé. Ali ime ni ne doka-

zuje. Poznal sem loveka, ki se mu je dejalo „Mali", ali bil je visok,

da je „zvezde klatil". Zameniti sem iiotel nekdaj to nesreno ime z

drugim, ki je bilo tudi bolj slovensko, ali tudi to ni bilo po

volji nekim Ijudém. Torej sem je opustil in zopet se imenujem in

podpisujem s svojim starim, zloglasnim imenom, Jos. Stritar.

15*



228 Dr. K. Štrekelj : Jozef Pagliaruzzi-Krilan.

Jozef Pagliaruzzi-Krilan. t

.... cui pudor et iustitiae soror.

Incorrupta fides, rmdaque veritas

Quando iillum iuveniet parem ?

Hor. Carm. I. 24.

O sem se pred petimi meseci v prijazni Gorici poslavljal od

njega, nisem si pa mislil, da mi ne bode nikdar vec dano,

v Ijubeznivem prijateljskem razgovoru pretresovati ž njim naj-

razlinejša vprašanja o loveškem in narodnem življenji, razmišljevati o

blaginji in bodonosti našega národa, pozabljati neveselo našo sedanjost,

— nisem si mislil, da mi bode tako kmalu prijeti za pero ter pisati

najžalnejše vseh pisanj — nekrológ! Dasi ni dosegel še celih šestin-

dvajset let, storil je vendar tudi v ti krátki dobi toliko, da na njegovem

grobu ne žalujejo po pravici samo njegovi svojci, prijatelji in znanci,

ampak tudi slovenski národ. Pod laškim njegovim imenom se je skrivala

najblaža slovenská duša, polna Ijubezni za trpeega brata in ubogi svoj

národ, — za slovenski naziv pa se je zagrinjalo široko srce, v katerem

je plala pravá, istá pojezija.

V romanticni soški dolini, blizu visokega Krna, izpod katerega je

vzletel v slovenskih logeli tako priljubljeni slavec S. Gregori, zagledal

je v Koboridu lu sveta tudi drugi goriški pevec, Jozef Pagliaruzzi;

porojen je bil 25. mája 1859. 1. Skrbna vzgoja razumnega oeta in

Ijubee matere položila je že zgodaj trden temelj ugodnemu razvoju

njegovega znaaja. Oe njegov je bil inteligenten in imovit posestnik ter

se je posebno rad bavil s buelarstvom ; ko je bil poslanec v deželnem

zboru goriškem, pridobil si je mnogo zaslug ob izsušitvi staroselskega

blata in si je mnogo prizadeval za povzdigo svojega domovja. Že doma

se je vadil naš Krilan, imeti oko odprto za obdajajoo ga prirodo in

njene prikazni po logeh in poljih, ter ohraniti si srce isto, vrsto in

pobožno. Hodil je s prvá v domáco šolo, bil sam selski otrok med sel-

skimi otroki, kar je pa tudi nekaj pripomoglo k tému, da se je vzbu-

dilo v njem tisto iskreno soutje za uboge, zapušene in zanemarjene,

kateremu se ima zahvaliti ve njegovih goriškili rojakov, da niso na

tmjevi poti življenja in sku.šnjav izgubili vseh moralnih moci.

L. 1869. pride na goriško vadnico, kjer sta mu bila uitclja vrla

in Ijubezniva gospoda Hr i bar in Hu mar. Do konca gimnazije je bil

v soli vedno prvi odlinjak. Glavne lastnosti njegovega znaaja so bilo

že takrat te le: vrsto hrepenenje po cilju, katerega mu je bilo dosei,
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neiimorna pridnost in energina volja. združená z dobrohotnostjo

in Ijubeznijo do vseh, ki so ž njim obevali. Slovenšina se mu je

posebno priljubila, ko je v drugi soli dobil za profesorja sedanjega

urednika „Ljubljanskemu Zvonu". Levec je sploh v vseh slovenskih

nencih, ki so bili takrat na gimnaziji, vzbudil neko ognjevito navdu-

šenje za domáci jezik in domáce slovstvo. Posebno radi smo prebirali

národne pesmi, slovenské in srbské. Med prvimi v tera oziru je bil

takrat in še kesneje tudi naš Krilan. Ni se samo pridno uil za šolo,

ainpak še bolj pridno je prebiral umotvore raznili literatúr. Uil se je

tudi tnjih jezikov, francošine, anglešine in italijanšine, katero je

kmalu govoril tako, kakor rojen Italijan; laške literatúre pa je prebral

toliko, da se mu ni bilo treba z lepa ustrašiti kateregakoli svojih laških

sošolcev. Z velikim veseljem se je uil tudi zgodovine.

Ko dovši 1. 1878. gimnazijo. prinese Stritarjev „Zvon" (IV. 1.

19., 20., 21.) prvé njegove pesmi lirske vsebine. V njih se nam zrea

mehka in blaga njegova duša, katero je bridko užalila materina smrt;

zato iše utebe svoji boleini v pojeziji. Zeli si domov med planine,

kjer mu je pokopana mati ; želi si, da bi mu samota, ali vsaj tiha no
mir zlila v burno srce. Oblika je tem pesraim dovolj snažna in prijetna

in tudi misii so originálne, dasi se ne dá tajiti nekak Stritarjev vpliv.

Bosenská oknpacija mu je dala snoví za dve pesmi. „Na junakovem

grobu" opeva požrtvovalnost naših junákov, kateri so šli reševat bosanske

braté turškega jarma. Mnogo krepkejša in dovršenejša pa je pesera

„Slovenskí vojak", (Stritarjev „Zvon V. 1. 2.). Ko vidi, kako brezsrna

jo Rvopa in posebno Nemci, vskipí mu moški ponos ter nevoljen zaklie

nasprotnikom Slovanstva

:

„Naj le brezsrniki srde se,

Pretee dvigajo pestí;

Slovanom Ijuto naj grozé se,

Zastonj ni tekla naša kri

!

e še tako se nam grozite,

Nikdar veC rob Slovan ne bo!"

Pesem je jako globoko in krepko obutena: postaviti nam jo je med
politine pesmi. kakoršnih imamo Slovenci le malo.

Na dunajskí univerzi se vpiše Pagliaruzzi v juriste. Kakor na

gimnaziji, bil je tudi na univerzi silno priden : eš, im prej zvršim, tem

prej bom mogel svojemu národu kostiti. V pesnikovanji se je uril še

vedno, ali tiskati ni dal dve leti ni, razen nekili podlistkov v „Soi",

kateri pa ne dosezajo njegovih spisov v vezani besedi. Znovi se je

oglasil 1. 1881. v „Ljublj. Zvonu" (I. 416) s pesmijo „Rod bolgarski!"

katera je nekaka politina oda Bolgarom, ko jim je knez vzel konstitucijo
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ter razgnal narodno sobranije. Odsle je zael posebno skrbno gojiti

balado in romanco ter si ž njimi zaslúžil priznanje vsega itajoega

obinstva našega. Njegovi umotvori te vrste so priprosti, pregledni,

dejanje jim je jasno in se mirno razvija
;
junáci njegovi so bolj doloeni

nego doloujoi, bolj odvisni od drugili nego drugi od njih. Nartani

so še precéj plasticno. Posebno spreten je pesnik v pojetinem pripo-

vedovanji. Oblika jim je dovšená, tek misii jase, ritem in dikcija sta

tu pa tam popolnoma národná, kar spriuje, da se je naš pesnik znal

dobro uživiti v národne pesmi. Mi ne poznamo v vsi novej ši naši po-

jeziji pesmi, ki bi bila v vseh ozirih tako napojená z narodnim dubom,

kakor je Pagliaruzzijeva romanca „Zakaj ni mogla šivati" („Lj. Zvon"

L 484). Da bi se mladim pesnikom smelo kaj svetovati, opomnili bi

jih radi na to, naj posnemajo v tem oziru pokojnega Krilana ter opuste

prazno lirino sofistiko, ali kako naj zovemo tako popevanje, ki je vseli

misii in utov teše. V narodnem dubu je opeval naš pokojnik tudi

veselé praznike o cesarjevem prihodu na Slovensko 1. 1883. („Fran

Josip na Slovenskem" — „I^j. Zvon" III. 546). O bistroumnem opazovanji

narodnega življenja pria balada „Ljubica" („Lj. Zvon" I. 617), kjer je v

kratkih potezah, ali izvrstno nartan naš grdi slovenskí greh, obreko-

vanje. Med baladami je pac najboljša „Na bojiši" („Lj. Zvon" II. 1);

brez vsega fantastinega prizorovanja je sezidana na podlagi istega re-

alizma; jezik ji je ist, tekoô, mnogovrsten in vrst, izraževanje neprisi-

Ijeno. Ne menj krásna je balada „Smrt carja Samuela" („Lj. Zvon" III.

34), katera nam spriuje, kako si je znal pesnik prestrojiti zgodovinsko

poroilo za svoje namene. Po živem koloritu in vrstem pripovedovanji

se odlikujeta tudi baladi „Zaljubljeno morje" („Lj. Zvon" II. 385) in

„Stará mati" („Lj. Zvon", III. 81), ali menj srena jim je snov. Romanca

„Najljubša želja" (Lj. Zvon" II, 546), v narodnem dubu zapeta, veselo

iznenadi bralca s svojim aprosdoketom.

V poslcdnji dobi je bil Pagliaruzzi omolknil zaja^^^ost, ali pesni-

kovanja vendar ni popolnoma opustil. Mnogo sicer ni pisal v svojem

življenji, ali zato je svoje spise skrbno pilil in ni jih pošiljal še „gorkih"

med svet. Instinktivnega delovanja {ni njem res ne smemo iskati, ali

nikdar ni delal samo za efekt, nikdar ni z visokoleteimi in zveneimi

frázami zakrival revnili misii: njegova pojezija je resnina. In e po-

mislimo, kaj bi bil pokojnik še laliko napisal, da ga ni zasaila smrt

in bi bil še globokeje spoznával življenje ter bistril svoj dub, — lahko

trdimo, da je njegova smrt za našo literatúre veliká izguba.

Dovršivši 1. 1883. vse državne preskušnjc, vstopi pri okrožnem

sodiši goriškem za praktikanta, kjer ostane do novembra lanskega leta.



J, Eei'snik : Agitátor. 231

Ker se je hotel posvetiti odvetniškemu poklicu, kjer bi bil popolnoma

svoboden mož, in ker je imel po oetovi smrti mnogo opravila s svo-

jimi privatnimi razmerami, postane pri goriškem advokatu Frapportiju

odvetniški koncipijent. Pridno se je pripravljal, da kmalu dovši še

doktorát: ali po krátki bolezni 1. marcija t. 1. ga ugrabi neusmiljena

smrt — ter Ijubeéim svojcem, prijateljem in goriškim Slovencem odnese

veselo upanje, da jim bode kedaj nastopil v njem vri podpornik in za-

govornik, slovenskému národu sploh pa prestriže nado, da se bode

še kedaj oglasil med pesniki njegovimi drugi slavec goriški.

Pagliaruzzi je bil blaga duša, popolnoma ist od nesnage dan danes

vsemogone podlosti. Vzprejemon za vse, kar je vzvišeno, bil je ob

jednem tudi posebno nagnen k tému, povzdigniti se cez vse, kar je na-

vadno in nizko. Najboljši sin, najljubši brat, najzvestejši prijatelj bil

je Ijubljen od vseli. Ali tudi on sam je bil poln Ijubezni za druge ter

je pomagal, kjer je le mogel. Kakor drugim udan, tako strog je bil

samému sebi. Vsakemu, kdor ga je poznal, zdel se je, kakor bi s svojim

jasnim elom molel v nekako istejšo atmosforo iz okuženosti denaš-

njega sveta; bil je pravien in odkritosren od nog do glave; lovek,

kateri je dosegel, kar se med tisoeimi ne posrei niti jednému : imel ni

nobenega sovražnika

!

V prijaznem Koboridu, v vznožji vi okih planin, kamor si je vedno

žolel, kraj bistre Soe, poleg svojih roditeljev in bratov, spiš zdaj tiho

smrtno spanje, ali tvoj — spomin bdí. Izginilo tijesicer življenje, teda

sunt aliquid manes

4Í>-
K. Strekelj.

Agitátor.
Roman.

Spisal Janko Kersnik.

Tretje poglavje.

redpust se je že bližal svojemu koncu, ko so odlinejše Borjane

iznenadila nekega jutra na debel rožnat papir tiskana vabila

k veerni zabaA ])ri grašáku Medenú. Fánt. ki jih je raz-

našal, ni imel livreje, bil jo, navaden vrtníkov pomaga, in je oddavši

omenjeni listi, rad malo postal, eš, morda bo tudi zánj kaj odletelo
;

a va])ila so bila tem elegantnejša ter so v obiajnem zlogu nemški na-

znanjala, da se ,,gospod Meden in njegova soproga estita z vabilom k

soire dansante."
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,,Kaj vraga!" vzkliknil je dr. Hrast, prebravší dotini listi, katerega

mu je bil prinesel sél v pisarno.

Kore je pri tem vstopil ter nosil jednako pismo v roki.

„Ste li tudi Vi povabljeni?" vpraša ga šef.

„Tudi! Pa kaj to pomeni?"

„Ne vem; toda nekaj novega je to vsakako!"

Kore je skrivnostno zmajal z glavo.

„Kaj ugibljete?" dejal je doktor radovedno.

„Dozdeva se mi, da sem ugenil," zavrne koncipijent s smehoiu.

„Ali ne veste, da bodemo imeli kmalii volitve? To je vse ad caplandara

— — — oh, jaz poznám také ptike!"

Hrast se je nasmehnil.

„Mogoe," pritrdil je onému; „a tjá moramo vsakako."

„Jaz ne!" dejal je odlono Kore.

„Kako? Zakaj ne?"

„Ker v nemškutarjevo hišo ne zaliajam!"

„A s tem zabavnim veerom vendar politika nima opravila!"

„Jaz trdim, da je tako ! In ko bi tudi ne bilo — saj vendar po-

znáte moja naela ?"

„Slobodno! A jaz bi mislil, da je práv z našega stališa umestno

udeležiti se te veselice — in im ve nas bo tam, tem bolje — toda

— kakor Vam je drago; Boletovih in drugih se nádejem!"

Doktor je govoril to brez posebnega namena ter pregledoval akte

pred seboj. Tudi Kore se je obrnil, da odide. A ko je ul imenovati

Boletove, zastala mu je noga ; hotel je še nekaj povprašati. pa po kratkem

premisleku je odšel.

Zunaj v svoji sobi je še jedenkrát razgenil vabilo in ital polu-

glasno dan in uro napovedané veselice.

„Na pustno nedeljo torej!" šepnil je in položil rožnati listi v

svojo miznico.

Nepriakovana vest o veselici pri Medenovih se je bliskoma razširila

po trgu. V stalni kmi uradnikov, kamor je zahajal tudi Kore, nocoj

ni bilo o drugem govora, in ker so bili vsi povabljeni, ulo se je tudi le

láskavo odobravanje te nove Medenove misii. Celo podrobnosti priako-

vanega zabavnega veera so bile že znane. Tako je poštár vedel, daje

Meden naroil vojaško godbo in dve imenitni kuharici iz mesta. Tudi

o plzenskem pivu in roiiskem vinu in napósled o šampanjci se je go-

voilo. Zadovoljnost je vládala povsod, le jedno vprašanje Ijudem ni

dalo mirovati, namre : „Kaj to pomeni? Cemu to?"
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In tu je bil vsem dan dušek, da navzlic težko priakovani zabaví

in poleg svoje zadovoljnosti izpuste nekoliko zlobnih ali zlovoljnili opazek,

„Radoveden sem, bo li kaj oficijev iz mesta — " šepnil je dav-

karski nadzornik sosedu pi. Rudi na uho.

Ta ni izpremenil lica, kakor bi ne uinel, knj tií za to opomnjo.

„Lepo bi bilo; potera obleem tudi jaz svojo uniformo."

„Ste li rezervni astnik?" vpraša adjunkt.

„Se ve da. pri dragoncihl" zavrne oni samosvestno.

„Meden vendar ni tako — umazan in skop, kakor pripovedujejo!"

omenja sodnik.

„Bodemo videli !" hití notár Koprivec, ki je bil v vseh stvareh ne-

koliko skeptien.

Tako so besedovali ves veer.

Kore je molé sedel poleg in pušil smodko.

„Ali Vi niste povabljeni?" vprašal ga je potihoma poštár.

,,Da, da — tudi!"

„Oh!"

„Se Vam li to dozdeva udno?"
„O ne, ne! Pa le — ker tako tilio tu sedite!"

„Plesal vendar ne bom že prej od veselja, ako me kakov Meden po-

vabi na obed?"

Poštár je umolknil, kajti bil je jako miroljuben mož ter se je naj-

ve prepiral s svojimi hlapci.

,.0h. gospod pi. Ruda — Vi bote pa zopet Boletovo krasotico

vzeli v izkljuivo posest!" íalil se je sodnik.

,,Kotiljon je že raoj in prvá kadrilja! Danes sem bil na Drenovem,"

krial je oni. Nehoté je upri svoj pogled ob dolgi mizi tja v drugi

konec, kjer je sedel Kore.

Ta je grizel konec smodko in iskal žveplenic, katere je bil ad-

junkt pred-sé postavil in jih raehanino prebiral.

„Cestitam!" dejal je sodnik.

,,Ko bi ne bila tako mlada!" omenil je adjunkt.

„Zakaj? Gospod koncipist še laliko aká!" oglasil se je Koprivec.

Iz vseh opazek pa je však lehko util porogljiv naglas — jedini

koncipist menda ne.

Sredi pogovora je nekdo predlagal, da se napraví tarok in kmalu

potera so zaeli nekateri igrati. Adjunkt pa se je salil s toajko in

Kore mu je pomagal.

Bilo je že blizu j)oluii()i. ko sta so Kouu in notár Koprivec vra-

cala dom(3v. Stanovala sta v isti hiši.
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,,To Vam je gizdalin, ta koncipist," omenil je Kore pred vež-

nimi vráti.

,,Pa jaz bi íe stavil, da bo Boletov zet!" zavrne notár.

Iz Korenovili ust se je vzvil kratek, hripav glas, ki ni bil ne smeh,

ne beseda, niti pritrjujo, niti odrekujo.

„Kaj menite?" vprašal je notár in globoko zazeval.

„Jaz — ni! Mrzlo je!"

V tem je zapiral koncipijent vežna vráta.

„Ali pôjdete k Medenú?" opomnil je Koprivec na stopnicah.

„Ne vém!"

„To se pravi, da pridete!"

Loila sta se na temnem mostovži in odšla však v svojo sobo.

Na pustno nedeljo zveer je bilo živahno gibanje na gladld, de-

belo s snegom pokriti esti, katera je tekla iz Borja do etrt ure od-

daljenega Medenovega gradia. Však trenutek so pridrdrale odprte saní,

in tenak glas kraguljcev, ki so viseli ob konjili. razlegal se je dale

po raztegneni dolini. Trije, štirje vozniki, kolikor jih je premogel trg,

imeli so nocoj dovolj posla, kajti nihe ni hotel pes priti, in ako so

trije ali štirji séli na voz, tudi raun voznikov ni bil velik za posamez-

nika. Okrajni glavár in njegova soproga sta se peljaLa skupaj, in ko

se je voznik zopet vrnil, naložil je pri italnini kmi sodnika, ad-

junkta, notarja in pi. Rudo. Práv, ko so že konji potegnili saní, pri-

sopihal je Kore.

„Jaz sem že mislil, da Vas ne bo!" klical je Koprivec. Koncipi-

jent je naglo sedel poleg voznika ; na drugi stráni pa se je tišal notár.

Oni trije so balancirali zadaj.

Po krátki vožnji so ugledali pred seboj razsvetijena okna Mede-

novega gradia, in ko je ustavil voznik svoja konjia pred velikimi

vráti, pritekel je hlapec pomagat gospodom s sanij. Dva druga pa sta

svetila z bakljami. Nekoliko korakov pro je stala cela gnea gledalcev,

domaib hlapcev in deklin, kateri so si šepetali ražne opazke o prilia-

jajoih ter klopotali z zobmí ob budem mrazu. Po veži in po stopnicah

je bilo vse zeleno. Oboki so bili prepreženi s smrejem, ob straneh so

stala drevesa iz cvetlinjaka, in v vsakem ovinku je brlela svetilnica.

Zgoraj v prvem nadstropji na mostovži je priakoval grašák Meden

svoje goste, opravljen v frak in na rokah rumene rokavice in pokrit

z visokim svilenim klakom. Mož je bil že malo starikav, dokaj tre-

bušnat in debeli vrat mu je silil izza ozkega, trdega vrátnika. Z nena-

ravnimi pokloni je pozdravljal prišlece in jim stiskal roke; govoril je
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malo, in tem urneje hodil prihajajoim gostom odpirat vráta v sobo, kier jih

je sredi došlili gospé priakovala in pozdravljala njegova soproga.

„Prosini, prosim, gospod sodnik", hitel je Meden in tiral ogovor-

jenega k vratom : adjunktu in koncipistu je stisnil roki, Korea in no-

tarja pa le površno, a vendar prijazno [ozdravil. V sobi je bilo še

malo gostov, najve uradnikov iz Borja; pa kmalu so se sobe polnile.

Prišlo je tudi nekoliko gospodov iz mesta, med njimi trije oficirji. Tudi

Bolé s svojo soprogo in Milico se je pripeljal. Družba je bila sila raz-

novrstna ali raznobarvna, in zato s poetka tudi živalina zabáva ni

mogla prodreti. Vse je le bolj šepetalo in boljsi znanci so se stískali

skupaj. Gospé so zlasti ogledovale grašéakinjo, soprogo Medenovo.

Bila je opravljena v težak siv brokát in sem ter tja je nosila po krilu

pripete šopke svežih sneguljic. Ta oprava je udno pristovala njenim

svetlim, plavim lasem, a práv ker se je videlo vse bolj jednotno in

skromno, vplivala je celota zmagonosno na gledalca.

Sedaj se je pripeljal tudi doktor Hrast s soprogo svojo. Elza, Me-

denova soproga, pozdravila je oba jako prijazno in doktorju tudi stisnila

roko. Boletova in Hrastova družina je zasela kot v dvorani poleg sobe,

kjer je vzprejemala grašakinja goste; poleg njih na nizkem odrú pa so

godci, vojaki, pripravljali gosli svoje.

„Nekoga menda še priakujejo". omenil je Bolé, prišedši od druge

straní h gospém.

„Koga vendar? Jaz skoraj nobenega znanca ne pogrešam in tujcev

je tudi že nekoliko", zavrne Hrast.

V tem je prišumela Elza mimo.

Bila je lepa žena; lepša nego prej deklica, in óna mirna sa-

mosvest, katera je prej le asih zasijala iz njenih modrih oij, razlita je

bila preko bledega, polnega lica. Le oko je bilo nemirno.

„Barón Jablonski je obljubil, da pride nocoj", dejala je, obrnivši

se k Boleški; „udim se, da ga tako dolgo ni: a mrzlo je in sneg, ta

sneg — —
".

„Barón Jablonski?" ponavljal je Hrast, ki je stal poleg. Vprašal

je to z vidnim udenjem, a takoj mu je bilo žal, da je isto pokazal.

„Ste li že dolgo znani z njegovo rodbino?" omenila je Boleška,

katera je bolje vedela prikriti udenje svoje.

„Obiskal nas je pred kratkim, in tudi midva svu bila že v Grob-

Ijah pri njem".

Hrast je pri teh besedah jel gledati po dvorani ; spomnil se je

nelioté Korea in pogovora ž njim o priliki, ko sta prejela povabilo na

ples k Medenovim.
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V prvi sobi se je gnetlo nekoliko osôb, in Elza se je ozrla tja.

„A tu bode! Res je", dejala je skoraj bolj naglo nego je sama

hotela ter odšla novim gostom naproti.

Hrast je nekoliko potipal Boleta.

„To pa vendar nekaj pomeni, prijatelj! Jablonski — in tukaj ..."

V tem je prišel Kore urno iz prvé sobe mimo doktorja.

„Kaj sem Yam pravil?" šepnil je potihoma, a vendar je bilo ne-

koliko srditosti v tem vprašanji.

„Kaj?" ponavljal je Hrast, akopram je vedel, kaj misii Kore.

„Da je vse humbug, politien humbug, in mi smo okvir, štatisti,

klovni, bedaki ..."

Bolé se je glasno zasmijal, da so celo gospe pozorne pogledale.

„Kaj Yam je, gospod Kore?" vprašala je Milica in s pahljao

zakrila pol obraza.
(Dalje prihodnji.)

Književna poroila.

II.

Slovenska slovnica za srednje šole.

Spisal J. Šum au, c. k. pi-ofesor na akad. giran. Dunajskem. V Celovci. Tiskala in

založila tiskarna Dražbe sv. Moliora 1881. — Vili + 208 str. v 8». —
Cena po 1 gld.

(Dalje.)

Naglas (§. 12.) je Šumanu, kateri se v tem oziru izrekoma drži

teorije Škrabeve in Valjaveve, trojen : eden kratek in dva dolga (zate-

gneni in potisneni). Da pa pisatelj mladini in uitelju to v resnici težavno

poglavje še bolj zmede, rabi poleg Valjavevih znamenj tudi svoja, namre

:

' za kratek, ' za oba dolga naglasa in ^ tedaj, e se o in e glasita

kakor oa, éa. S tem, da zaznamenuje potisneni in zategneni naglas z istim

znamenjem, pa je g. pisatelj nehoté priznal, da sploh ne veruje v Skrab-

evo in Valjavevo teorijo. Ker pa so te stvari brez dvojbe jako vážne,

bodi mi dovoljeno, nekaj obširneje spregovoriti o njih.

Glavna nzroka, da še ne vemo, pri em smo gledé našega naglaše-

vanja, sta po mojih mislih ta le: a) pri doloevanji našega naglasa se je

dozdaj pramalo loila kvantiteta od akcenta; b) ni se pazilo

na to, je li naše naglaševanje ekspiratorno ali muzikál u o.
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I. Loitev kvantitete od akcenta je sicer v slovenšini zavoljo tega,

ker se prvá dá razloevati samo na naglašenih zlogih, precej težavna, ali

za našo nalogo je neobhodno potrebná. Pri kvantiteti nam ni pažiti na

to, s kako mojo ali krepkostjo izgovorimo n, pr. kak vokál, tudi ni nam

pažiti na viši ali niži zvok tega vokala, anipak na to, kako dolgo traja.

Však bode razlocil, da « v besedi brat (fráter) menj aša traja, nego

a v besedi vrat (collum) : to je, da je a v prvem primeru krajši nego

v drugem. Ali s tem, da pravimo „krajši, daljši", govorimo še presplošno;

iskati si moramo torej podstave, na katero te pojme konsolidujemo ter

spravimo v dolono razmerje. Za tako podstavo smemo vsprejeti pojem

krátkosti sploh, to je tisto dobo, katera ravno zadostuje, da pri na-

vadnem, ne prehitrem govoru kak glas dolono in jasno izreemo. (Prim.

Trautmann, Die Sprachlaute im Allgeraeinen und die Laute des Englischen,

Franzosischen und Deutschen im Besonderen, Leipzig 1884, str. 123.)

Ako s to najnavadnejšo dobo primerjamo, koliko aša potrebujemo za iz-

govor pri drugih glasovih, dobimo po naukih fonetikov pet stopinj tra-

janja ali kvantitete, namre glavni stopinji krátkosti in dolžine in

še tri postranske stopinje, kajti kratkost, oziroma dolžina je lahko

krajša ali daljša od navadne krátkosti, oziroma dolžine. Tako torej do-

bimo pri krátkosti: krajšo kratkost (Unterktirze, reducierte Kiirze), krat-

kost sploh (Kiirze), in daljšo kratkost (Oberkiirze)
;

pri dolžini pa dobimo:

krajšo dolžino (Unterliinge), dolžino sploh (Länge) in daljšo dolžino (Ueber-

länge). Toda stopinja daljše krátkosti in krajše dolžine je v sredi med

kratkostjo in dolžino sploh, torej je istá in potemtakem nam ostanejo I e

tri postranske stopinje. (Prim. Trautmann 1. c. Sievers, Grundziige der

Phonetik2, str. 161).

V navadnem slovenskem govoru sta navadni glavni stopinji: zlogi

so torej dolgi ali krátki. V narejih pa se nahaja vekrat tudi srednja

stopinja med dolžino in kratkostjo in daljša dolžina. Srednje dolgi zlogi

so v rabi n. pr. v rezijanšini. I.^ Baudouin de Courtenay piše v svojem

vzglednem delu „Opyt fonetiki rezbjanskich govorov'' §. 15: „' obozna-

aet voobše udarenie, no otnositelbno koliestva, ja ne mogu v dannom

sluae skazatF., esth li tak oboznaennyj glasnyj dolgij ili že kratkij".

Tudi v bohinjsko-posavskem govoru nahajamo srednjo kvantiteto. Isti ue-

njak piše v knjigi „Otety komandirovannago ministerstvom!) narodnago

prosvešenija za granicu sr. uenoju celiju J. A. Bodu:-)na de Kurtena (J.

Baudouin de ('ourtenay) o zanjatijachii po jazykovédéniju vh teenie 18 7"J

in 1873 gg., Kazanh 1877" str. 4ít. to le : „'že nad znakonn> glasnago

oboznaaci. polnoe udarenie glasnago srednej dolgo t y." Tudi Roman

Brandt vé za srednje dolžine v slovenšini. On piše v svoji knjigi „Na-
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ertanie slavjanskoj akcentologii. Sanktpeterburg7> 1880" str. í>0. : „komíí

akuta, cirkumfleksa i dvojnogo gravisa, budú upotrebljatb eše znakb ne-

opredélennago udarenija, v7. tech'r> slaajachí), kogda u menja ne ukažetsja

tonychí) svédenij o vygovore. slova." Také srednje dolžine se slišijo tudi

po Goriškem in po Krasu. — Daljša dolžina se sliši po Štajerskem, kakor

spriuje Mikloši, V. Gr. P 335, kjer pravi, da je dolžina v besedi vr a t

(gen. pi. od vráta, porta) dvakrát tako dolga kakor v besedi v rät (collum).

Sploh se mi zdi, da spadajo sem gen. pi. dvozložnih, na predzadnjem zlogu

dolgo povdarjenih substantivov, ki postajajo v reenem zlogu enozložni:

žena, žen
;

pôlje, polj, kosa, kos i. t. d. Da bi pa bila ta dolžina v res-

nici še enkrat tako dolga kakor prostá dolžina, torej „doppelt lang",

ne morem pritrditi: meni se zdi samo blizu za polovice ene dolžine daljša.

Stopinje trajnosti, katere smo tu postavili, seveda nimajo stalne

mere, ampak so samo razmerne : razniera torej ostane istá, ako govorimo

práv poasi ali práv hitro, mera pa ne. V jezi, razburjenosti more se

pa tudi razmera spremeniti. (Prim. Trautmann o. c. pg. 124).

II. Zdaj, ko vemo, kaj in kolikera je kvantiteta, oglejmo si še naše

naglaševanje.

Pred vsem moramo doloiti, ali je naše naglaševanje ekspiratorno,

to je, odvisno od moí ali jakosti, s katero kak glas izgovarjamo, ali pa

muzikalno, to je tako, pri katerem se zvok povišuje. Kakor pri kvan-

titeti, boemo tudi tukaj na podhigi fonetiških preiskav najprej pokazati,

kaj s tem menimo.

1. Však jezikoven glas ima že od narave veo ali manjšo mo ali

jakost: tako je e krepkejši nego i, o je krepkejši nego ?í, a je med vokáli

najkrepkejši, vokáli sploh pa so krepkejši od konsonantov. Ali pri nagla-

ševanji ne gledamo na to naravno jakost, ampak na to, je li ta jakost

poveana ali ne ; to poveanje jakosti provzroimo s tem, da svoja pljua

napnemo. (Prim. Trautmann o. c. pg. 124.) Ako reemo máti, sta m
in a krepkeje, jasneje povdarjena, nego t in i; e pa reeno slovo, je

drugi zlog krepkejši, glasnejši. V stávku: to bi s e mi zd e lo šra-

mot n o — loijo se zlogi to, zde, motod drugih s svojo jakostjo in

zatorej pravimo, da so povdarjeni. Tako naglaševanje, katero se naslanja

na veo ali manjšo namerjano jakost, imenujemo ekspiratorno.

Ekspiratorno naglaševanje more biti etvero : slabo, srednje-

mono, mon o in práv mono. (Prim. Trautmann o. c.pg. 125, Sieviers, o.

c 132.) Práv mono naglaševanje se na zlogih in besedah navadno ne nahaja,

ampak samo v stavkih (Satzaccent), posebno v adverzativnih. Kar so tie

slovanskega slabega, srednje-monega in monega naglasa, moramo omeniti,

da Nemci naše slabo povdarjene zloge obutijo za srednje-mone. Nasproti
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nemšini so se torej stopinje ekspiratornega naglaševanja v jezikih slo-

vanskih nekoliko pre?uknilc na strán vee jakosti. Srednje moni povdarek

je pri nas vedno postranski poudarek : kámniškegá, ríbniškegá, zdélo bi

se mi. Kjer ga bo treba zaznamenovati, predlagali bi za slovenšino piko

nad sonantom, torej ä, é, i, b i. t. d. GläVna povdarka pa nara osta-

neta: splošno-slabi in moni.
2. Kakor ima však glas, vokál in konsonant, svojo posebno, naravno

jakost, tako iina tndi však glas svojo posebno višino (Tonhohe). Pa kakor

one naravne jakosti. tako nam tudi te naravne višine ni pri naglaševanji

jemati v poštev, ampak tisto povišatev ali ponižatev glasu, katero v go-

voru nalaš dajamo nekaterim glasovnim skupinám in tudi posaminim

sonantom (Prim. Trautmann o. c. pg. 126). Tako je višina glasu dru-

gana, ako vprašanio navadno: kd o? ali pa, ako zaudeno vprašamo

kd^o*? To povišanje nioremo sploh samo obutiti, ako na glas govorimo;

e šepetamo, ga ne moremo zapaziti (Prim. Trautmann o. c. pg. 12(», 128).

Najbolje doloiti pa se dá to poniževanje ali poviševanje glasu, ako ústa zapremo

in skušamo kako besedo izgovoriti : vsi nezvenei glasovi omolknejo in namesto

vseh zveneih se sliši samo m, ki traja tako dolgo, kakor bi trajala beseda

ali stavek, ter zavzema vse tiste stopinje poviševanja, kakor bi jih zavze-

mala beseda, oziroma stavek (Prim. Wilh. Vietor, F^leraente der Phonetik,

Heilbronn 1884. pg. 193 nasl.). Na tem povišanji in ponižanji zvóka je

sosnovano m u z i k a 1 n o naglaševanje.

Muzikalno naglaševanje je : a) ravno ( — ), b) kipee
( / ), c) po-

jemajoe
( \ ) ; vrsti b) in c) pa sta lahko združeni, torej : d) kipee-

pojemajoe (A), e) pojemajor-c-kipee ( V )• Poslednji dve vrsti pa sta v

evropskih jezikih redkejši.

3. Katero iz teh dveh je torej naše naglaševanje? Mi mislimo, da

je ekspiratorno; kajti e katero koli besedo šepetamo, zapazujemo

razlofek med jakostjo in slabostjo zlogov, ne obutimo pa, da bi dosti

drugae zvenele, kakor c-e jih na glas govorimo. Pravimo: ne dosti dru-

gae — in za to nam podaja Sievers o, c. pg. 186. to-le razlago : „^lan

kann einen lauten Ton tief und einen Icisen Ton hoch singen, man kann

ebenso eine starké Silbe mit ticfem, eine schwache Silbe mit hohem Ton

sprechen, und es beruht auf einem voUständigen Verkennen nicht nur der

theoretisch-^n Môglichkeiten, sondern auch der thatsächlichen Verhältnisse,

wenn man beliaupiet hat, die stärkste Silbe des Wortes miisse auch den

hôchsten niusikalischen Ton haben. Man pflegt zur Begriindung dieser Be-

hauptung wohl zu sagen, dass das stärkore Anblasen der Stimmbänder in

starken Silben den Ton derselben in die Hôhe treiben miisse, wie das bei

jedeu) andern Zungenwerk geschieht, aber man lässt dabei ausser Acht,
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dass die Stimmbänder nicht eine fiir allemal fixirte Stimmung haben, vvie

die Zunge eines Zangenwerks, sondern dass die Wirkung des stärkeren

Anblasens durch den Mechanisraus des Kehlkopfs vollkomraen compensirt

werden kann. Wenn demnach im Deutschen z. B. in einem beliebigen

zweisilbigen Worte wie mor g en die erste Silbe nicht nur stärker als die

zweite ist, sondern musikalisch auch etwas hôher liegt, so ist dies keines-

wegs die nothwendige Folge der stärkeren Aussprache der ersten Silbe.

sondern nur eine dieselbe gewohnheitsmässig begleitende Erscheinung. Dass

dieselbe aber nicht einmal im Deutschen stets mit den starken Silben ver-

kniipft ist, lehrt sofort die Vergleichung der verschiedenen Tonstufen,

welche dasselbe Wort etwa am Schlusse eines Aussage- und eines Frage-

satzes einnimmt. In dem Satze ich komme morgen ist die Silbe mór
stärker und hiiher als die Silbe g en aber in der Frage kommst d u

morgen? ist mor zwar stärker als g e n , aber es liegt musikalisch

tiefer : die Stärke nimmt durch das Wort morgen hindurch ab, aber

die Tonhohe steigt".

Kar je povedano tu o nemšini, velja tudi o slovenšini, kakor jo

govoré olikani Slovenci in po Primorskcm tudi priprosti národ. Ne gledé

torej na to ravnokar omchjeno sekundarno povišanje glasu, je po naših

mislih Slovensko naglaševanje ekspiratorno. Posebno trdimo to o posamnih

besedah, katere niso zvezane v stavek, ampak e jih opazujemo samé za

se, v tako zvanem „Wôrterbuchstil"'-u, kar ravno fonetiki zahtevajo. (Pri-

meri med drugim Leonh. Masing, Die Hauptformen des serbisch-chorwa-

tischen Accents S. Petersburg 1876. pg. 85.: „Um den selbständigen, von

keiner Seite beeinflussten Wortaccent zu horen, bleibt nur iibrig, dass

jedes Wort als einzelnes und ganz fúr sich gesprochen werde".)

V stavkih imamo seveda tudi Slovenci muzikalno naglaševanje, s

katerim moremo jasneje izražati ute in misii.

Kaj pa je s tistimi nareji, ki „pojejo?" vprašal bi kdo. Kakor sem

ravnokar povedal, imamo v stavkih vsi tudi muzikalno naglaševanje,

zgodi se pa jako lahko, da se v raznih narejih stavki iste vsebine dru-

gae naglašajo; potem pravi jedno nareje o drugem, da ,,poje", V resnici

pa „pojeta" obedve in petje se nam zdi to zavoljo tega, ker se stavki

muzikalno drugae naglašajo, nego v našem nareji. Za vzgled nam je

n. pr. soška dolina. Ako praviš Tolmincu, da poje, rekel ti bo precej: mi

ne pojemo, pac pa pojo Koboridci in Bolani ; takisto se ti bo odrezal

Koboridec ali Bolan ter bo gotovo trdil, da on ne poje. Našel sem že

Bolana, kateremu smo Kraševci in Vipavci strašno „peli". (Prim. Tiaut-

mann o. c. pg. 128.)
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„Petje" je pa tudi mogoe v tistih narejih, ki imajo tako zvano

dvovršine zloge (zweigipflige Silben), to je také, v katerih se sonant

tedaj, ko je že prestopil stopinjo najvee jakosti, znova ojai ali vendar

drugi ne doseže moci prvega vrhunca (Prim. Sievers, o. c. pg. 166. nasl.).

Nareje v Starem trgu pri Lóži ima také zloge, kakor se mi vidi. Za

dvovršinimi predzadnjimi zlogi pride navadno srednje-mono povdarjen

zlog, n. pr. máiti so te poklíicál. (Z áá, íi zaznamujemo dvovršini

sonant. Da ima tako zaznamenovanje svoje hibe, sicer dobro vemo, ali zdi

se nam, da bolje podaja to, kar se govori v resnici, nego katero koli

drugo naglasno znamenje; morda bi se po Sieversovem vzgledu za to dal

porabiti cirkumfleks , da ne bi ob enem vzbujal v bralcu napanih ná-

zorov. Sicer pak to nareje preslabo poznamo, da bi smeli postavljati

nová znamenja ; kar vemo, nam je prijazno povedal prijatelj Stritof. Da

bi bil ta akcent muzikalen, dvomimo, ker se v šepetanji ne loi od ak-

centa v glasnem govoru,

III. Ker je naše slovensko naglaševanje ekspiratorno, smemo po tem,

kar smo rekli gori pod II. 1, zánje nastaviti etvero stopinj, to je, povdarek

je slab, sr ednje-m oen, moen in práv moen. Poslednji je,

kakor smo že povedali, omejen na stavek. Za naglaševanje besed samih

za se ostane torej slabi, srednje-moni in moni povdarek. Zlogi, ki imajo

srednje-moni in slabi povdarek, so vedno krátki ; zlogi z monim pov-

darkom pa morejo imeti vse štiri v slovenšini navadne kvantitetne sto-

pinje. Slabo povdarjeni zlogi, kateri se tudi v govoru ne odlikujejo pred

drugimi, ne potrebujejo tudi v pisavi nobenega znamenja. Srednje-mono

povdarjenim zlogom odloili smo že znamenje * (piko nad sonantom).

Ostane nam torej še ustanoviti potrebná znamenja za mono povdarjene

zloge. ukaj bi nasvetovali: ' za kratke-mono povdarjene zloge; ' za srednje-

dolge, ^ za dolge in /^ za práv dolge mono povdarjene zloge. Po tem

takem dobimo to le zaznamenovanje za slovenski naglas

:

a) slabo povdarjeni zlogi — (brez znamenja).

b) srednje-mono povdarjeni zlogi: * (pika nad sonantom).

c) mono povdarjeni a) krátki zl. :
' (gravis nad son.).

(i) srednje-dolgi :
' (akut nad son.).

y) dolgi: 5 (rta z gravisom nad son.),

S) práv dolgi: ^ (rta z akutom).

Ali ta znamenja bi se vsa rabila samo v dijalektoloških spisih, kajti

v naši navadni slovenšini zadostujeta dva naglasa: c a in c y (k veemu

še cS)I — Srednje-moni povdarek, ki je le postransk, in se navadno

nahaja le na zadujem zlogu takih trizložnih, etverozložnih in peterozložnih

besed, ki imajo prvi zlog povdarjen, tudi ne potrebuje práv za práv svo-

16
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jega znamenja, ker se že po glavnem naglasu dá spoznati ; obdržali snio

to znamenje pa zato, ker v narejih lahko kaj takega nnjdemo, kar ne

odgovarja splošnim pravilom (prim. v starotrškem nareji : mááti). Po tem

takem bi nam torej bilo treba za zaz nameno vanj e naglasa v

besedah le znamenj ^ in .\.

Ako bi hoteli sevéda zaznamenovati tudi naglas v stávku, morali bi

ta znamenja pomnožiti ; ker pa se naglaševanje stavkov dan danes še pra-

malo preiskuje, noemo podajati bralcem svojih nasvetov. —
Kam pa si dejal tiste tako zvane potisnene (pojemajoe, padajoo)

in potegnene (zategnene, kipee, rastoe) naglase, o katerih govori teorija

Skrabeva in Valjaveva? vtegnil bi kdo vprašati. Na to mu odgovorim:

Tistih pojemajoih in kipeih naglasov (v besednem naglaševanji)

ne priznávam za slovenšino in zato jim tudi nisem dal znamenj. Zakaj

jih v besednem naglaševanji ne priznávam, razvidno je pac iz vsega do-

zdanjega besedovanja. Naš naglas je, kakor trdim, ekspiratoren in ne mu-

zikalen ; sklep je torej legak vsakemu, kdor pomisli, da sta kipei in po-

jemajoi naglas muzikálna. Da se upirani pojemajoemu in kipeemu na-

glasu v slovenšini, k tému ne silijo me samo ravnokar razpravljeni raz-

logi sivé teorije, ampak najbolj to, da v slovenšini sploh takega nagla-

ševanja ne morem zapaziti. *) Mojega mnenja so tudi nekateri drugi pi-

satelji, ki so o slovenskem naglasu premišljevali. Tako ni J. Bandou i n

de Courtenay, ki je tako vestno opisal rezijansko nareíje, tum ni

zapažil o kipeem in pojemajoem naglasu ter razlouje le eden krátki,

jeden dolgi, in kjer ne more na tanko doloiti, je li kratek ali dolg, eden

srednji naglas. S tem torej káže, da smatra rezijansko naglaševanje za

ekspiratorno, da si tega izrekoma ne pove. V opisu bobinjsko-posavskega

govora (v že omenjenih „Otetyh o zanjatijachí) po jazykovédéniju str. 4 í)

pa pravi :
„'* nad'L znakom'h glasnago oboznaaetL dolgij glasnyj, udarennyj

v'h naalé i neudarennyj vj. konce, takí) to on'i> kažetsja soedineniemh

dvuch'i. glasnychb, tožestvennycln. kaestvenno, no razlinyclr[> po otnoše-

niju (svoego roda diftongom'i)) (;)to takí. nazyvaerayj accentus circum-

flexus, ~, Grékovi.)". V teh besedah torej pravi, da ima bohinjsko-posavski

govor pojemajo naglas. Rabi ga v teh le vzgledih : pote j pa r oko u

lift cozígnuwa; súkno, k jó je obôku 58; Zasp Gl
;

pi.kii, pbršii. ji.mú,

jmú, sbdú zdu, ipLhnú, ubú 78; upú 75); bôh 93; z rok, môš, gôs, kôt,

*) Pred par Icti, ko sem se s temi stvarmi pocl baviti, vcroval sem s prvá

tadi jaz v trojice slovenskega naglasa in sem par oporaenj o naglaševanji neka-

terih glagolov poslal Ijubeznivemu in uenému g. Valjavcu. V teh opomnjah sem

rabil Valjaveva znamenja : ali kcsnejc sem svoje mnenje o teh stvaréh spremcnil

ter se mi zdaj dolgo povdarjeni zlogi zde samo dolgi — mono povdarjeni, ne pa

kjpeúi tili pojemajoi.
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gôsc 103. Vendar pravi, da se govori tudi: roko 78; búh 103; pbkú,

pbršú, jbmú 109; zdú, upú, ubú 110, Vsega vkupe ima 18 besed, v ka-

terih je zapažil potisneni naglas, od teh pa se osem govori tudi z na-

vadnim dolgim naglasom, ostaja torej le 10 besed s potisnenim naglasom.

Ali kakor sem se preprial na nekem tovarišu z Bieda, tudi te nimajo

potisnenega, ampak prosti dolgo-moni povdarek. Sicer pak gledé naglasa

v bohinjsko-posavskem govoru g. Baudouin sam pravi str. 51. : „Yb nasto-

jašee vremja ja vovse ne razdéljaju moichí) togdašnichb vzgljadovb na

sušuostb i mnogija astnyja otnošenija krajno - slovenskich udarenij". —
Roman Brán d t v svoji knjigi ,,Na3rtanie slavjanskoj akcentologii" piše

str. 86, da je naše naglaševanje raznorodno (to je, naglas ni navezan na

isti zlog), ali ne muzikalno. Ta preiskovalec pa vse edno sprejema teorijo

Škrabevo-Valjavevo (str. 89), katera se vendar oslaiija na muzikalno na-

glaševanje ! Potem pa pristavlja te le vážne besede: ,,Nesmotrja na to, menja

neskolbko smušaeb soobšenie sdelannoe mne professoronvb KrekomT>, to
on'b narono prislušivalsja k b vygovoru svoichb gradeckiclh
študentov b, sošedšichsja s 'b ráznych 'b koncov b slovenskoj

zemli, no rešitelbno ne mog7) podmetitb liikakoj dvojakosti

protjažnago udarenija". Ako po teh besedah sodimo, trdi g. prof.

Krek isto, kar smo v teh listih 'mi skúšali dokazati. nakih misii je tudi

Mikloši (Ueber die langen Vocale in den sláv. Sprachen str. 5) in

Božidar Rai, kateri pravi v svojem spisu „Prekmurski knjiž-

niki p a knjige" (Letopis Matice Slovenské 1809) kar naravnost, da

pozná slovenšina navzlic srbsko-hrvaškemu naglaševanju samo dvojen

naglas.

Pisatelj naše slovnice bi vtegnil prašati, emu te stvari tukaj raz-

liigam. Vzrok je ta, ker sem hotel pokazati, da je nepotrebno sprcjemati

v šolske knjige teorije, ki še niso vtrjene. Preiskovalcema našega nagla-

ševanja, uenému Valjavcu in iSkrabcu, s tem seveda ne izrekamo nobene

graje; dasi stojita po naših mislih na napanem stališu, ostane vendar

materijal, katerega zbirata, neprecenljive vrednosti, saj more však, kdor bi

bil morda mojih misii, na mesto potisnenega in potegnenega naglasa po-

staviti moj dolgo-moni povdarek (\). —
Kakor smo že rekli, ima Suman v slovnici tudi svoja posebna zna-

menja za naglas. Da bi se jih bil dosledno držal, bil bi ves náuk o na-

glasu precfej razumnejši in preglednejši; nevedé je namre nasvetoval dobra

znamenja, katera se z našimi vjemajo, ali rabil jih le poredkoma. — Za

o in e, kadar se glasita kakor ôa in etí, bilo bi pa treba posebne rke,

kajti znamenje " bi vtegnilo bralca motiti, posebno ker bi lahko videl v

ujem akcent (Prim. predlog Romana Brandta o. c. pg. 8G in nasl.).
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Kar se tie Sumanove trditve (§. 13), da so se krátki naglašeni

zlogi ohranili na zahodu „le v jednosložnih besedah s kratkim samoglas-

nikom in isto tako na zadnjem zlogu veôsložnih besed", moramo rei, da

je napana, Prepriati se more pisatelj o tem, da le pogleda v Baudouinov

„Opyt fonetiki rezLJanskich govorov". Tudi o Priraorskem sploh ta trditev

ne velja. Iz srednje-kraškega nareja nahajani le par besed, katere na-

sprotno dokazujejo : bédn (veliká posoda, kjer se grozdje mastí), oepic

(Flegel), cvedrc (majhen sveder = svedri), d'Lska (Brett), yrebenat (Reben

absenken), jíetka (hectica), jíetrna (stsl. jetry), pisiik (s. pisak) i. t. d. —
V op. 1. §. 14 pravi pisatelj, da se naglas aši zanemarja in da velja

samo priglas. Splošno to ne velja; res je, da aši kak neroden verzifeks

napano povdarja, ali pri boljših pesnikih je vedno prej pomisliti, kako

se govori v njih rojstnem kraju, predno tako sodbo izreemo. Pesnik tudi

ni kriv^ ako zdaj pravi si-ce, zdaj srcé, ampak mi, ki ga obsojamo in

pri tem popolnoma pozabljamo, da se naš naglas tudi še dan danes

pomika od konca proti zaetku (navadno za eden zlog). Tako se nam zdi

udno, ako beremo v nar. pesmi

:

Pod senco miza rúmena,

Okolo mize stoli pa,

Sedí na stolih góspoda.

Ali tukaj smo sami krivi, ker napano beremo, narodni pesnik je pel

:

Pod senco miza rumcna,

Okolo mize stoli pa,

Sedí na stolih gospodá.

Dandanes se je tako starejše naglaševanje že ohranilo po nekaterih

krajih, drugodi pa se je pomaknil naglas za eden zlog proti zaetku:

rumena, gospôda. Primerjaj, kar o tem važnem vprašanji piše R. Brandt o.

c. pg. 91. in nasl. (Dalje prihodnji.)

Slovenskí glasnik.
Nove knjige slovenské, — Ljudska knjižnica, katero izdaje g. Leo-

pold Kordeš v Mariboru (glej inserat na zaduji stráni !,vrlo napreduje. Prejeli

smo spet tri nove zvezke 3., 4. in 6. Tretji zvezck nam prináša konec Zschokke-

Malavašieve povesti „Z 1 a t a V a s"; v 4. zvezku priobuje J. S. Gombárov ,,krátke

povesti za kratek as", in v 5. zvezku nam L. Kordeš podaje nckoliko „kratko-

asnih povestij". „Ljudska knjižnica" je v prvi vrsti namenjena našemu prépro-

stemu národu, ki rad bovo, a ninia novcev na prebivanje, da bi kupoval di-age

knjige; brala jo bode pa s pridom tudi šolska mladinn, kajti prináša samo také

povesti, ob katere se ne more spotikati niti najstrožji moralist. Zategadelj pri-

poroamo vsem roditeljem in gospodarjem slovcnskim, naj jo kupujojo odraslim

otrokom in poslom svojim. Ne moremo zamolati, kaj nam je te dni pripovcdoval

neki posestnik s Kranjskega. Vekrat sem se jezil, pravil nam je ta gospod, da so
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hlapci moji ob nedeljah popoludne lenobo pasii, za denár igrali, ali se celo v krme
zmnznili. Brez posebnega namena si nedávno naroim „Ljudsko knjižnico" ter jo

dam jednému hlapcev svojili. Da bi videli to izpremembo! Zdaj so se že tri nedelje

hlapci vse popoludne na solnci greli, ,,Ljudsko knjižnico" itali, zveer pa ugibali

o mladem Ladisu in o Zlatovašanih. Nobenemu ni prišla na misel igra ali pijaa.

Probatum estl —
Živinozdravništvo ali náuk o spoznanji in ozdravljanji vnanjih in no-

tranjili boleznij. Spisal dr. Šimon Str upi. Drngi pomnoženi natis; natisnili in

založili J. Blaznikovi nasledniki vLjubljani, 1885, v 8. 506 str. Knjiga, katero je že pred

ve leti spisal znani, zdaj že pokojni dr. Strupi, bivši živinski zdravnik v Ljubljani

in pozneje profesor v Pragi, obseza splošna vodila, kako je spoznavati in ozdravljati

notranje in vnanje raznovrstne živinske bolezni
;
pripoveduje, kakšna so jim zdra-

vila; govori o navadnih boleznih domaíe perotnine in doraaih ptiev ter ui, kako

je zvrSevati ražne operacije. Namen knjigi je ta, živino obvarovati vsakovrstnih

nevarnostij in boleznij ter živinorejce denarne škode pri živinoreji
;
pisana je tako,

da jo s pridom bere však slovenskí gospodar. — Knjigo kazi jako starikast in ne-

pravilen jezik. —
Ljubljanski knjigar Janez Giontini je Slovensko narodno slovstvo po-

množil spet s štirimi knjižicami, namenjenimi preprostim Ijudem. Prvá knjiga je

„Pavliha," druga J. až n ji vi Kljukec." Kdo ju ne pozná? „Nemški Pavliha

v slovenskí obleki" je došlé res nosil še práv gorenjski kmetskí kožuh, in pisal je

še z bohoriico ; zdaj mu je Giontini umeril obleko novejšega kroja in nauil ga

je písatí gajico ; toda jezík se mu sem in tja še vedno zapletá. V govorící se nam
razodeva, da je rojenjá Nemec, dasi nosí „Slovensko obleko."— „Lažnjiví Kljukec" ima

nekoliko bolje namazan jezik in ne zna se ni ve, da se je naselil pri nas iz neraške

domovine svoje. Knjižica stojí vsaka po 20 kr. — Tretja knjižíca je: „Národne
prípovedke za mladino." Spisal Dominicus. I. zvczek. Cena 25 kr. Obseza

devetnajst kiatkih pripovedek ter stojí 25 kr. — etrta knjižica ima to vsebino:

I. „Cerkvica na skali ali zveza s hu d í m". Pravljíea. Za slovenskí národ

prosto predelal F. S. — If. ,Plai]o sveta ali žalostná usoda umetelj-
nika". Slovenskému Ijudstvu zapísal S. S. Brdski. Cena 12 kr. Vse štiri knjige od-

líkujejo moan papir, razlone rke in nízka cena; prvé tri vrhu tega še naslovni

listi s podobami v barvanem tiskú. Marljívemu založniku želimo velíko kupcev.

Jiiríiíevi zbrani spisi so se zaduje ase zaelí nekoliko bolje razprodajati,

tako da je, raíslímo, zagotovljeno izdavanje ostalíh zvezkov. Vendar bi bilo želetí,

da bi se oglašalo ve naroníkov. Došlé so se na prvih pct zvezkov naroilí samo

ti gg. : Krížnik Gašpar v Motniku ; Kronvogel Josip v Celji ; Cotelj Ivan, škofov

kaplán v Porei; Krolikowski A, knjigar v Tarnopolu; Majar Gašpar, kaplán v

Senožeah; Skuhala Ivan, ravnatelj duh. senieniša v Mariborti; Praprotník Fr.,

naduitelj pri D. M. v Pušavi ; Kocjani Josip v Vipolžah; Škerjanec Janez, du-

hovnik v Harijali; delavsko bralno društvo v Idríji; Gomílšek Josip, uradnik južne

železnice v Vidmu; Sadnik Julij v Št. Pavlu pri Celji; dr. Turner Pavel v Peští ; Pe-

terman Jos., župnik v Dobrlívesi ; Kate M., uitelj v Sežaní; Dinmik Ana v Tibovljah
;

Fernik L., dekan v Žabnici: okrajna uiteljska knjižnica v Krškem ; Rogli Jakob,

c. k. kanclíst v Vel. Lašah; okrajna uiteljska knjižnica v Kranji; Musi Janko,

c. kr. davkarski pristav v rnomlji; dr. Svetina Ivan, c, kr, gimn. profesor v Ljub-

ljani; bralno društvo v Dol. Logatci; Globonik Viktor, c. kr. notár v Zatiini

;

Turnšek Anton v Nazaretu ; Lavreni M. v Hrenovicah ; Tramšek Marko v Hoah

;
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dr. Ambroži Fr. v Ljubljani; dr. Mravljak Anton v Ljutomeru; Maniik Ivan, ces.

svetovalec v Ljubljani; Lenari Jos. na Vrhniki ; dr. Jenko L. v Ljubljani; Apih

Jos., profesor v Novem Jiinu. —
Na prvé tri zvezke so se naroili: Žirovnik Josip, uitelj v Cirknici; Cvek

Valentín, uitelj v Sežani ; Mehle Ivan v Ljubljani ; Vonina Fr. v Idriji ; Žvab

Lovro v Trstu; Ferluga Štefan, uitelj na Opkínah; Godni Jos., kaplán v Sol-

kanu; Stielec Ivan pri Sv. Marku; Knez Anton v Šiški ; Heric Martin v Mariboru;

Wratschko Oskar v Trstu; Zotman Drag v Sisku; Kronvogel Jos. v Celji; Rudolf

Fr. v Metliki ; Maselj Fr., c. kr. lajtnant v Dun. Novem Mestu; Mažgon Anton,

administrátor v Trstu; Žunkovi M., c. k. kadet v Mostaru; Skolaris Anton v

Vipolžah; Brumen Anton, c. kr. sod. adjunkt v Postojini; Lipold Jos. v Mozirji; Rudež

Karí, grašak v Gracarjevem Turnu; Korman Fr., župnik v Možici; Valenti Jos.

v Lazaretu; Wetušek Jos. v Lehnu; Zelenik Jos. na Dnnaji ; Potoin Vinko, po-

sestník na Zidanem Mostu; Murovec Ivan, kaplán v Koboridu; Primož Janez v

Idriji ; Irgl J. v Ungvaru ; Koželj M., kaplán v Košani
;

„Triglav" v Gradci ; Er-

javec Fr., c. kr. prof. v Gorici ; Ciglar V. v Ksaveriji ; Gaberšek Fr., uitelj v Ra-

teah; Vencajz Ivan, c. kr. okr. sodník v Krškem. —
Na dalje so naroili : g. Ingli Jakob, c. kr. šolski ravnatelj v Idriji 9 knjig

;

g. Vencajz Ivan, c. kr. okr. sodnik v Krškem 15 knjig
; gg. bogcslovci v Ljubljani

27 knjig ; Jereb Gregor, c. kr. brzojavni uradnik v Trstu 30 knjig ; Hauptmaiin

S., uiteljski pripravnik v Mariboru 10 knjig ; Leban Ign., gimnazijalec v Gorici

10 knjig ; uiteljski pripravníki v Ljubljani 44 knjig ; Zupani Ivan, dijak v Kopru

38 knjig; tretješolci gimn. v Ljubljani 8 knjig; etrtošolci v Ljubljani 8 knjig,

gojenci „Alojzijeviša" in osmošolci v Ljubljani 84 knjig ; Blaž Jos., osmošolec v

Celji 58 knjig , Slávik Ed., gimn. v Trstu 12 knjig; šestošolei v Ljubljani 32 knjig;

Strancar Albert, osmošolec v Novem Mestu 30 knjig
; g. Skalja v Ljubljani 18 knj g.

Naronína za prvé tri zvezke nevezane znáša 2 gld. 40 kr., za lepo vezane

pa 4 gld. — Prvih 5 zvezkov stojí nevezanih 3 gld. 50 kr., ukusno vezanih pa

6 gld. — Dijaki dobivajo Jurieve zbrane spise nevezane po 60 kr., vezane po

1 gld. izvod. Naronino prejema g. dr. Jos. Staré v Ljubljani. Knjigo pro-

dajata tudi knjigarja J. Giontini in Kleinmayer et Bamberg v Ljubljani.

Zlasti je želetí, da bi po vejih krajih, n. pr. v Kranji, Škofji Loki, Po-

stojini, Kamniku, Cerknici, Celji, Mariboru, Ptuji i. dr. kakšen delaven rodoljub

nabral kaj naronikov ter naronino poslal g. dr. J. Staiétu v Ljubljano. Ali mo-

rebití bi bilo še bolje, da bi Ijubeznive dáme naše, katerim je pokojní Juri
spísal tolíko lepih povestij, že iz samé livaležnosti do pisatelja storile kaj za to,

da bi se njegovi spisi vspešneje prodajali. Marsikdo še ni naroen na Jurieve

spise, ker se mu ne Ijubi pisati pónje; a naroil bi se, da mu kdo drug pre-

skbi knjigo. Vrhu tega je pa pri takem razprodajanji knjig tudi odbor na do-

biku, ker mu ni treba plaevati knjigarjem izdatnega rabata.

etrti zvezek, kí bode obsezal štiri lepe povesti, izide sredi meseca apríla.

Viktor Smole f, netják Preširnovega prijatelja Andreja Smoléta in poslednji

moški te imovite Ijubljanske rodovine, umri je po krátki bolezni 10. marcija t. 1.

v 42. letu svoje dobe. Temeljito omikan, darežljiv, vesel, zgovoren in Ijubezniv,

kakor pokojní strijc njegov, bil je Viktor Smole priljubljen vsakemu, kdor je ob-

eval ž njim. Najveje veselje mu je bila veliká njegova privátna knjížnica in

zbirka dragoceníh starinskili stvarij. Obe zbírki in vse ostalo premoženje svoje —
okoli 130.000 gld. — volil je dežélnemu muzeju „Rudolphinum^ v Ljubljani.
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Literárna zapušina Krilanova. Pokojni J. Pagliarazzi — Krilan je ostavil

šest zvezkov pripovedek, epinih in lirinih poezij, katere, zbrane v jedno knjigo,

še to Irto uiedi iii na svetlo dá Pagliarnzzijev sorodnik, preestiti gospod dežélni

šolski nadzornik Anton Klodi vitez Sabladoski. Zbrane poezije Krilanove bodo

pokojnému pevcu pa najlepší spomeník.

Josip Petkovšek. Nová mo med našimi, slikarst\ a se ueimi rojaki je

g. Josip Petkovšek, doma z Vrda pri Vrhniki. Izobraževal se je, prišedši od voja-

kov, nekaj aša na beneški akademiji, pozneje pa se je preselil t Monakoro in je slikal

v specijalni šoH prof. S e i t z a. Pred letora je prišel v Pariz in si ustanovil tam svoj

ateliér, poleg tcga pa obiskaval slikarske šole pri profesorjih Boulangerju in Cabanelu.

Dolgotrajna oesna bolezen pa je prišila našega rojaka, da je ostavil Pariz in se

vrnil zopet v Monakovo, kjer biva sedaj že par mesecev. Kakor smo se prepriali,

ima gosp. Josip Petkovšek jako lep talent za kolorit in dela njegova kažejo

posebno razvit ut za tako zvani ,,genre". Vsled tega se pea tudi najrajši s pri-

zori iz domaega življonja in ravno sedaj ima v delu vejo podobo, ki predstavlja

zanimiv dogodek v slovenskí kmetski koi. — Mladému rojaku v Monakovem že-

liino mnogo vspeha! J. Š.

Drnštvo slovenskili pisateljev se z novega snuje v Ljubljani. Znano je,

da se je tako društvo osnovalo že leta 1872. v Ljubljani; a ker je bilo osnovano

na tesnosnem stališi jedne politine stránke, živelo je krátko dobo in potem

umrlo brez vse sláve, Upajmo, da se sodanji snovatelji, po izkušnji poueni, ognejo

tistih napák, ki draštvu leta 1872. niso dale niti delovati, niti živeti, Društva

slovenskih pisateljev bode namen, z raznovrstnimi sredstvi pospeševati slovenské

literarno delavnost in po d pirát i slovenské pis atelje z denarno p o-

mojo. Pravi ud društva more biti samo slovenskí pisatelj, kateri je pisal ali

piše za tisk v slovenšini, naj stanuje, kjer koli. Pravi udjc plaujejo po 3 gld

,

podporní po 6 gld. na leto ; ustanovniki po 50 gld. jedenkrát za vselej ali v petili

letnih obrokih. Takoj po veíiki noci sklie g. dr. Jos. Vošnjak v Ljubljano osno-

valni zbor. Opozarjamo pisatelje in sploh razuranike slovenské, da mnogoštevilno

pristopajo in však po svojili moeli podpirajo to prekoristno društvo. Veliko imamo

mladili nadarjcnih pisateljev, potrebnih gmotne pomoci, a tudi nekoliko oncmoglili

starejših zaslužnih pisateljev, ícaterim skrb zavsakdanji kruh jemlje as in veselje

do literarnega posla. Obojim pomagati z združenimi moraí, bilo bi plemenito, bilo

bi domoljubno delo; zatorej : Bog daj sreol

Za „Xarodno Sólo'". Literarno-zabavni klub v Ljubljani je na korist tega

duštva, ki z unimi piporaoki podpira slovenské šole, priredil troje javaih pré-

davanj. Dné 19. marcija je g. dr. Bleiweis vitez Trste niški govoril o bolezni

uina, dné 22. marcija g. prof. Andrej Senekovi ob elektrini razsvetljavi in dné

25. marcija g. dr. .lanko Babnik o slovanskí ženi. Prvo in tretje predavanje je

bilo v dvorani národne italnico, drugo v prirodoslovni dvorani Ijubljanske reálke.

Lnena odlinih gospodov predavateljev, zanimivi predmetje, o katerih so govorili,

in lepi namen, za katerejja se je skladala vstopnina, privábili so k tem predavanjem

toliko gospôde in doloma tako odline, kolikor je o jednacih prilikali še nismo vi-

deli zbrane v Ljubljani. Zategadelj je bil pa novni vspeh jako lep; nabralo seje

za ,,Narodno Šolo^ okoli 2.30 gld.!

Kázne novice. Vidcmski dnevnik „II Cittadino Italiano". Giornale religioso-

politiO-scientitico-commerciale prináša od svoje 47. št. dalje prevod dr. Tavarjeve

povesti „Vitá vitae meae". — G. advokát K. Podrecca je dal na svetlo brošuro
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„Slávia italianapolemica", v katerinavaja in ponekoliko tudi pobija kritina poroila,

katera so raznovrstni italijanski, nemški in slovenskí asopisi prinesli o njegoví

knjigí „Slávia italiana". Dotina kritika prof. Rutarja v našem listu se mu zdi

„severa ed in molte parte giusta". — G. D. Nemanié, kí je bil nedávno iz Pa-

zina poklican za direktorja gimnaziji v Sarajevo, priobil je v poroilih dunajské

cesarske akademije nadaljevanje svojega spisa „akavisch-kroatische Studien. Ac-

centenlehre" (II. Fortsetzung). — Francoski asopis, katerega pod naslovom „Revue
internationale" v mesenih zvezkih izdavata v Florenciji A. de Gubernatis
in A. Fantoni, prináša v svojem 3. letošnjem zvezku razpravo „Les sciences
en Croatie", v kateri g. prof. Jo s. Staré tono opisuje znanstveno delovanje

jugoslovanske akademije od njenega poetka do denašnjih asov. Tudi Srba St.

Novakovi in St. Boškovi seznanjata v tem asopisu zapadno Evropo s srbsko

književnostjo in z razmeramí srbské kraljevine. Kaj ni nikogar med nami, da bi

se oglasil tudi o Slovencih ? — Da bi zadnje ase v nekem listu ostro, a krivino

grajanemu Simonu Gregoriu dali nekako zadostilo, osnovali so nekateri pcs-

nikoví estitelji v Ljubljaní dné 12. marcija „Gregoriev veer" ter priljubljenemu

pesniku poklonili srebern tintník in zlato pero.

Pogled na cerkveno književnost Slovensko leta 1884. (Dalje.) 6. Sveti

Alojzij mladenem in deklicam zvest in zanesijiv vodnik proti nebesom ali šest-

nedeljska pobožnost k njegoví asti. Spisal Franc Ser. Bezjak, kn. šk. duhovni sve-

tovalec in župnik pri sv. Marku niže Ptuja. Z dovoljenjem visokoast. Lavant. knezo-

škofijstva." Tisk in zaloga J. Leonov v Mariboru. 8, 128 str. Cena 30 kr. in više

po razmeri veža. —
Ta knjižica, kí je brez naznaené letnice v zaetku meseca junija prišla na

svetlo, je práv primerna v pospeh pobožnosti, katero naznanja že naslov. Posebno

je priporoevati naši šolskí mladini, da se kakor na potí vednosti tako tudi ed-
nosti poprime tega slavnega uzornika in svetega priprošnjika. Pa tudi však kristjan

nájde v nji dobro zrno, kí v srce vsejano obrodí plemenit sad. Ker je tvarina

krátko pa jedernato sestavljena, ker se v nji ne nahajájo one pretirave in presiljave,

kí se tolikrat beró v nabožnili spisih, ta knjižica skoraj zaslnži prcdnost pred
obširnejšim molitveníkom, kí je bil že pred leti v isti namen izdan. Vso hvalo

g. župniku za lepo darilce v lepí oblikí in besedí (ízvzimši nekaj tiskovnih hb).

7. Mašne in druge Molítve. Spisal Lovro Pintar, duhoven v Radovljici.

Z dovoljenjem visokoastitega Ljubljanskega škofijstva. Devetega pomnoženega natisa.

V Ljubljaní 1884. Založil Matija Gerber bukvovez. 8 , 316 str. — Da ta molitvena

knjiga vernikom ugaja, vidí se iz tega, ker je prišla že do devetega. nekoliko

pomnoženega natisa.

8. Molítve n e Bukvice za popožno mladost. Z navadnimi mašnimi molit-

vami, s križevim potom, litanijamí itd. Spisal A. P. Tretji natis. V Ljubljaní. Za-

ložba H. Nimana. Tisk J. Blaznikovih následníkov v Ljubljaní. 1883, 16 , str. 252.

Cena v popir vezano 20 kr. — Mladini práv primerna knjižica, pristavljenih je

tudi dokaj lepili pesemc. (Dvrstití bi se morala za tek. št. 20. v lanskem „Zvonu"

str. 444.)

9. Služabník in cerkovnik pri katoliški službi božji. Labko raznmljiv

poduk, kako se je treba obnašatí pri navadnih cerkvenih opravilih; pristavek

nekaterih kratkih mašnih molítev, litaníj in drugih cerkvenili molitev. Sestavil

Jos. Jurik. Knjižica velja 25 kr. V Mariboru 1884. Založil izdatelj. Natisníla Klein

in Ková (Eger). 16, 80 str. —
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Ta obšírni naslov že prípoveduje, kaj obseza knjižica. Vendav je sestavljena bolj

za obrede, kakor so navadni v labodski vladikovini ; v Ijnbljanski n. pr. se. iz

vzímši samostanske cerkve, ne zvršnje „posveenje vode na sv. Treh kraljev dan"

(str. 63). Jednako odpadajo tudi ^posebna opravila kadilniarja" pri velikí maši

„brez asistence ali levitov", str. 37, ker takov obred brez dijakona ter snbdijakona

sploh n i dovoljen. Pristopne in drnge molitve pa litanije vseh Sv. so natisnene v

latinskem pravopisu, žal da se je dokaj (tiskovnih) pogreškov urinílo, kí lahko

zmotijo latinšine nevešega slnžabnika. N. pr. str. 56. M. Salvám fac ancíalam
tuam ... C. Deus meus sperantam in te. Mesto: ancillam — meus, sperantem.

— Str. 76. Omnes santi — , s. Nicole; 77. per babtismutn . . et s. Jejunnim;

80. Et clamorum meus . . Menimo, da bi bilo za neveše ministrante bolje v

slovenskí transkripciji také molitve natisniti ter jim ob jednem pridejati naglas,

kar je že sploh navada v novih liturginíh knjigah.

10. Dejanje svetega Detínstva. V poduk raalim in odrašíeiiim. Zvezek

IV. Z dovoljenjem visokoastitega knezoškofljstva Ljubljanskega. V Ljubljani. Na-

tisnili J. Blasnikovi naslednikí 1884. 16, str. 48. — Menda iz „Danice'' ponatisnen

snopi, ki bo našim šolarkom, posebno údom te prekoristne bratovšine, gotovo

ugajal. Kolikor ve se takib spiskov pošije med mladíno, tolíko bolj se pospešuje

blagosrnost. —
11. Bratovšina s v. Uršule in njenih tovarišic, za sreno zadnjo uro

ter za medsebojno ker.íansko poduevanje in bratovsko opominjevanje k lepeniu

življenju. Podufne in niolitvenc bukvice bratom in sestrám te družbe in slehernemu

v poduk in spodbudo. Z dovoljenjem visokoast. veliké namestnije Ljubljanskega

škofijstva. Tretji natís. V Ljubljani. 1884. Založba bratovšine. — Tisk ,,Katoliške

tiskarne". Mala 8, str. 160. Cena, trdovezana 40 kr. — Smoter te lino natisnene

knjížice však spozná že iz naslova. Udje to obširnejšo knjigo lahko rabijo tudi

kot molitvenik in za to bolj sogajo po ti, kakor po skrení knjižíci iste tvaríne,

ki se dobiva po 12 k r. pri J. Gerberji.

12. Rožni von e c, s ktcrim poastimo ednostl najsv. Serca Jezusovega,

Tisk in založba J. Blaznikovíh následníkov. 1884. 8 str. — Na posamnih listih,

ki se lahko vtaknejo v molitvenik, dokaj primernih molitvic.

13. O Marija, Kraljica s v. r ož en venca, prosí za nas! Z dovoljenjem

visokoast. ljubljanskega knezoškofijstva. Tiskal in založil J. Krajec v Novomostu

(sic!) 1884. — Na dveh listkih sostavljono, kar je védeti údom bi*atovšine prsv.

Marijínega rožnega venca. Ali naj bi pisali v knjigah : rožni venec po slovninih pra-

vilih, ali zbog kratkoe kot jeden sestavljen izi-az : roženvenec, in v sklanjah ter

pridevkih : rožnega venca ali roženvenca, roženvenšk ali rožnovensk? Med Ijud-

stvom se najrajši slíší se ve zastarola oblika: roženkranc, roženkanski,-a,-o, (n. pr.

nedelja, pobožnost i. t. d.). Kaj, ko bi naši slovniarji v ti stvarí katero izprego-

vorili, ker v našili knjigali se zdaj vse to križem nahaja? (Komur se pero ustavlja

zapisatí tujo, a med národom udomaeno besedo roženkranec, adj. rožen-
kranski, in kdor želí ti bosedi dati slovensko líce, mora pisati rožní venec,

adj. rožnovenski; kajtí pravilni rožní venec (gen. rožnega venca) se od besede

roženvenec (gen. roženvenca) loí v tem, da je v besedi rožní venec prví del

pravilno narejeni adjektiv od slovenskega subst. r o ž a ; — v r o ž e n v e n c í je pa r o ž e n

odrvetiela ncraška „Rosen" in za tega voljo roženvenec blizu tiste vrednosti

kakor ledek-stan, šnajdek-lovek ali fovš- denár. Ured.)
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14. Molitvc po tihi SV. maši, kakor jih je ukázal sv. Oe Leon XIII., po-

sebej natisnene za cerkve, list, veja oblika. Na podobicah za v molitvenik pri

Milici po 2 in 5 kr. ; v kat. bakvarni po 3 kv.

15.— 19. Onioniti iiam je tudi pastirskih listov prcvzvišenih vladik slov. bis-

kupij, izhajajoih za pôstni as v dotinih službenih listih, pa tudi posebe na po-

samnih. Pastirski list knezoškofa dr. Alojzija Zorná za goriško nadškofijo,

govore (?) Pastirski list dr. Janeza Nepomuka Glavine, za tržaško-koprsko škofijo,

govore o postu. — Pastirski list dr. Jakoba Maksimilijana Stepisclmegga, knezo-

škofa labodskega. Tvarina? — Prestáva iz nemškega? — Pastirski list knezoškofa

Petra Funderja za krško vludikovino podaje „náuke za pôstni as", najbrž iz

nemšine preložen. — Za Ijubljansko biskupijo je izšla samo „pôstna postava^. —
(Dalje prihodnji.)

„GIas1í)ena Matica". Javna preskušnja, katero je priredila „Glasbena Matica",

z gojenci glasbene šole dné 15. marcija t. 1. v dvorani Ijubljanske italnice, obnesla

se je izvrstno in mnogoštevilni poslušalci so bili iznenadjeni o produkcijah uenk
in uencev. Poastila sta to produkcijo s svojo navzonostjo tudi visokorodna

gospoda c. kr. dežélni predsednik barón W i n k 1 e r in dežélni glavar gróf T h u r n.

Vspored je obsezal 23 toek in preskušnja je trajala polutretjo uro.

Takoj prvá toka programa: Mendelssohnova koranica iz „SommernacMs-

trauma", prirejena za dva klavirja (Srono) in godála na lok, vzbudila je obno po-

zornost. Na klavirji so svirale gospice Lujiza M o o s o v a, Marija M o o s o v a, Jeni

R u p n i k o v a in Josipina Doleneva, gosli, violo, violoncello iu kontrabas

so godli uenci 1., 2. in 4. lazreda. Ensemble je bil vrlo dober, vse je šlo tako

gladko in tono, da je bilo veselje slušati in gledati, kako vneto in pazljivo so

mladi sviratelji na svojih instrumentih zvrševali nalogo svojo.

Ker bi bilo pvcobširno, ko bi hotel vse posamezne toke naštevati, omeniti

hoem le onih, katere so imele že bolj koncertantni znaaj. —
V Ant. Nedvédovem mešanem zboru „Oblakom", katerega so peli vsi

uenci pevske šole, zapažili smo, da je med uenci „Grlasbene Matice" mnogo pevcev

in pevk, in da jih je dosti, ki imajo práv lepe vrste glasove. Petje je bilo jako

dobro, le tempo je bil nekoliko prepoasen pri ti pesmi. — Jako prijetno je bilo

slišati F. Mendelssohnov dvoglasni spev „Gospodov dan", katerega so pele s

spremljevanjem na klavirji gospice Lujiza Moosova, Jeni Rupni ková, Josi-

pina Doleneva, M. Stupieva, Z. Kersnikova, M. Pticiharjeva,
Ana Moosova in Herm. Š u h o v a. Iste gospice so pele tudi V. Lichteneggerjev

zbor: „Lepa naša domovina" v sestavi za 4 ženské glasove. Priznati mora

však, da so se gospodine v tem kratkem asu, odkar obstojí pevski oddelek pri

„Glasbeni Matici", vrlo dobro privadile petja in ko bodo po daljši vaji ojaile svoje

glasove ter otresle še óno, vsacemu zactniku ve ali menj prirojeno bojazen pri

javnih nastopih, bode vspeh gotovo še lepši. Tode že po prvi ti preskiišnji jim

smemo estitati, da so s pravim utom popevale in da so posebno tudi tekst práv

lepo izgovarjale, kar dela nekaterim pevcem mnogo težave. — Ker sem že o petji

zael poroati, naj takoj zdaj omenim uenca Ivana Pianeckega, kateri je

pel Zajevo pesem „Veerná". Pianecki ima izreden talent za muziko in jako

simpatien bariton, prikúpil se je torej obinstvu takoj po prvih taktih. Skladba,

katero je pel, pa mu ni ugodna bila in tudi spremljevanje je bilo sem ter tja

nekoliko preglasno, pri vscm tem pa je Ic prodrl solist ter izzval gromovite dobro-

klice, kateri naj bodo nadarjeuemu mladeniu v vzpodbujo k daljnemu uenju. —
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Mešani zbor : „Opomin k petju^ so peli vsi uenci pevske š )le tako vrsto in ek-

saktno, da so jo morali na obno burno zahtevanje ponavljati — Med insti-uraen-

talnimi tokami so bile pose^bno pohvaljene : Homan^v r,^^dagio^, kvartet za gosli,

violo in violoncello, katerega so godli uenci J. Kos, K, Gabriel, St. P r i-

ra o ž i in Iv. P i a n e c k i. Poznalo se je, da so tu svirali najboljši uenci godbe-

nega oddelka, kajti uli nismo niti najmanjše napake. — Vse hvale vredno je godel

uenec Štefan Primoži viola-solo iz Suppéjeve uverture k igri „Dichter

und Bauer". Redkokrat se sliši kakšen sólo na violi in vendar je ta inštrument

práv pripraven tudi za soloigre. Práv vesel smé biti uenec Primoži, da je premagal

že prvé telmine težave ter da je že zmožen izvabiti violi tako prijetne glasove.

— Iznenadil nas je tudi uenec Janko Kos, ki je Mazasovo ,.koncertno etudo"

tako briljantno igral, da snio ga vsi obudovali. Le tako naprej ! Kalivodovo

„k o n c e r t n o uverturo" za klavir (4rono) in godáia na lok so svirali Ana

M o o s o v a, Oskar Dev in uenci 2., 3. in 4. oddelka práv dobro, še bolj je pa

ustrezala obinstvu Sochorjeva ,.Popotnica šolska^ za dva klavirja (Srono)

in godáia na lok. Klavir so igrale uenke J. Hofbaucr, M. Pucihar,
A. Zajec in J. Jeršan, druge inštrumente so godli uenci 2., 3. in 4. oddelka,

goslarji. Taká skladba je kakor nalaš za tako produkcijo, ker ugaja mladini po

svoji lahkotni melodiji in vsled veselega ritminega gibanja. Urejena je tako, da

jo svirajo uenci brez posebnih težav, tedaj ni uda, da so jo s pravo m'adostno

ogujevitostjo svirali vsi uenci.

O produkcijah na klavirji móram posebno pohvaliti gospico A no Moosovo,
katera je svirala „a 1 1 e g v^'^ iz Mozartove sonáte v F jako dobro; gospico Luj izo

Moosovo, katera je svirala ,a 1 1 e g r o m o 1 1 o" iz Beethovnove sonáte opus 10

in s svojo spretno igro dokázala, da vsled svoje veliké nadarjenosti in pridnosti

kaj vrlo napreduje. —
Uvertuo iz Heroldove opere ,,Zampa"svirale so Srono na dveh klavirjih uenke

L. Moosova, A. Moosova, M. Moosova in J. Doleneva tako sigarno,

da sme njih uitelj gosp. Ohm pi. Janušovsky pa ponosen biti na také uenke.

Kaj pogumno in efektno je igral uenec Oskar Dev Varlanoflf-Bayerjevo

,
Sarafan-fantazijo* in ako ostane ta mladeni stanoviten v vaji in uenji na

muzikalnem polji, postati more s asom imeniten virtuóz. — Gospica J o s i p i n a

Doleneva paje svirala z lepim utom F. S. Vilharjevo skladbo „V tihem

mraku'" ter s tem sebi in svojemu strijku skladatelju delala ast Ko je pi-edsednik

„Glasbene Matice" gospod Fran Ravnihar v lepem govoru zbranemu obinstvu

razjasnil važnost in korist tega društva ter izrekel hvalo gospodom uitoljem in

marljivim uencem, zahvalil se je še v imenu odborovem visokorodnemu gospodu de-

žélnemu predsednikn in dežéhicmu glavarju ter obinstvu, da so poeštili uence,

uitelje in vse društvo s svojo navjonostjo. Na to je predsednik izroil najprid-

nejšim uencem priznalne diplome, na kar je sklenil govor svoj z navdušenim ,,živel

naš presvetli cesarl ' in odinovali so po vsi dvorani gromoviti živio- in slíiva-klici.

Potem so zapcli kaj navdušeno vsi uenci s spremljevanjem godbe cesarsko pesem,

katero je obinstvo stojé poslušalo.

Vspeh te javne preskušnje je bil sijajen in odbor „Glasbene Matice", kakor

tudi njeni uitelj i smejo ponosni biti zaradí tega vspeha. — Napredek od lanskega

leta je zares velik. Letos je nad 80 gojeucev v glasbeni soli in ti dobivajo pouk v

godbi na klavirji, na goslih, na violi, na violoncellu, ua violonu, v petji, v harmo-

niji in v zgodovini glasbe.
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Ko smo ustanovili ,,Glasbeno Matico", imeli smo pa pred omí tudi to, da

s asoraa nastane v društvu glasbena šola, iz katere bi se pozneje osnoval konser-

vatorij. Ako bode glasbena šola tako viio napredovala, kakor do sedaj in ako

nájde „Glasbena Matica" dovolj podporeod slávne c. kr. vlad#, od slavnega de-

žélnega zbora, od slavnega Ijubljanskega mestnega zbora in tudi od naäih domo-

rodcev, nadejati se smemo, da nam vzraste kmalu za Slovence, med katerimi se

nahaja toliko glasbenih talentov, tako potrební konservatorij . Ne zamerite mi tovej,

predragí rojakí. ako vas zopet moledovam in vam vroe priporoam našo , Glas-

beno Matice", da jo podpirate, da ji prístopate v práv mnogobrojnem številu kot

ustanovniki ali pa však kot letniki, kar vsacega stojí samo po 2 gld. na leto. Poznám

vas, da radi poslušate petje in godbo, da radi ujete, ako se pokaže tudi jeden

naših Ijudij kot virtuóz alí izvrsten pevec; kaj veselí ste, e vam zlaga kdo na?

naše slovenské pojezije lepe nápeve; toda treba je tudi, da radi posežete nekoliko

v žep in žrtvujete však po svoji moí nekaj goldinarjev, da moremo podpirati

našo nadarjeno mladino, ki se z ognjevítim veseljem vadí v prelepi glasbeni umet-

nosti. V. V ale n ta.

Yacslav Božik. Gospod Sedelmayer je priredil na Dunaji jako zanimívo

razstavo avstrijskih in ogerskíh slikarjev, ki živé v Parížu. O Munkacsyji sem že

písal, a takrat razstava še ní bila dovšená, kajti nekaj tednov pozneje se je ure-

dila tudi zbirka Brožikovíh podôb. Munkacsyjeve slike so zanímale tako, da je bil

umetniškí dom vedno poln, a sedaj, ko so pridjali še Brožikove, kar vrelo je Ijud-

stvo notri. Menda ves Dunaj si je ogledal epohalne umotvore. Ne morem si kaj,

da bi v kratkih rticah ne podal životopisa Brožíkovega, predno opišem podobe,

kajti prezanimiv je.

Vacslav Brožik se je porodil leta 1852. v Tremosni pri Plznu na eškem.

Pred kakimi dvajsetimi letí je bil oe njegov kljuar v Ringliofferjevi továrni za

vagóne v Kosirji pri Pragi. Malega deka so poslali v šolo, a rajši je varoval

sadje na vrtu, kjer je lahko po voljí svoji risal ali pa narejal podobe od ilovice.

Že taas je naslikal prvo oljnato podobo, ki je predstavljala dražino pískroveževo.

Dmetnik pa sam ne ve, kaj se je zgodilo ž njo. Ko je bil deek petnajstih let, hoteli

so mu roditelji preskrbeti kako službovanje. Stiri tedne je delal v Smichovski

továrni za porcelán, kar mu ní ni ugajalo; zategadelj je šel zopet za vrtníškega

uvaja, da je mogel rísati. Kmalu se je zvedelo po uraetniškili krogih praških o nena-

vadní nadarjenosti mladega uvaja Yacslava. ul je to tudi dunajskí prof. Trenk-

wald, takrat ravnatelj praški akademijí. Ta bi ga bil takoj rad vzprojel v svojo

šolo, a ker ní imel nikake vede in oraike, moral je nekoliko aša obiskovati privatno

šolo, kjer je dobil prví sistematini pouk v risanji. Leta 1868. je stopil reden

uenec v praško akademijo. Deset let pozneje si je pridobil v Parizu prvi lavór,

postavil temeljni kame svoji srei. Ta desetletna doba njegovili studij je bila doba

borjenja in stradanja; mnogo je užil bridkostij, a vzti-ajnost njegova mu je poma-

gala in ni ga ni odvrnilo od svojega namena, postati slikarjem veliké liistorije.

Prvo njegovo delo je bila zgodovinska slika „Eva Lobkovicva pri svojem oetu v

jei". Leta 1871. zvršeno sliko je kúpila umctniška družba praška. Takrat je ímel

Brožik dvajset let. Umetniške razmere v Pragi mu niso ugajale in šel je v Draž-

dane, kjer se mu je kaj slabo godilo; najlepSe kopije je prodajal po tolarji, da je

mogel živeti, a vendar je v tem naslikal podobo „Ženitovanje Zaviša s Kuni-

gundo, vdovo Pemisla Otakarja II." Že leta 1872. je bila v Pragi razstavljena

in je vzbudila obno pozornost zaradi krasnega kolorita A kako je nastala? Na
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tleh ležé jo je naslikal, ker je bila temná podstrešna sobica prenizka. Modelov ni

imel, kako bi jili bil tudi plaíal? Za krásno obleko Kunigunde je studiral barve na

glavi divje race, katere pa pa ni on pojedel. S to podobo je zaslovel, njegovi gmotni

pripomoki pa so ostali še vedno jako nedostatni. Povrnil se je v Prago, kjer je

imel naroenih ve podôb, da si prisluži nekaj novcev. Okoristil se je ter vrhu

tega je napravil tudi nárt za zgodovinsko podobo „Poslov Pemysla Otakarja II.

od svoje družine", a spoznal je, da tému lamotvoru ni še kos, odloil se je naglo,

šel v Monakovo v Pilotyjevo šolo, kjer je ostal dve leti. Že leta 1874. je dodelal

omenjeno sliko. S svojim prijateljem AndrioUijem, sotrudnikom Doréjevim, obiskal

je Pariz in tamošnje umetniške razmere so ga navdušile tako, da je sklenil stalno

preseliti se v Pariz. Nekateri aristokratje so mu obljubili podpore, a komaj je bil

etrt leta tam (1876), bile so pozabijene vse obljube. Tu je stal na mednarodnem

bojiši, brez prijateljev, brez novcev, jezika nezmožen, však dan mu je pretila po-

guba. Vztrajnost ga je rešila obupnosti. Poslal je dve podobi v pariški Salón (1877)

;

bile so vzprejete. Rekli so, da niso slabé, kupca pa le ni bilo. Zopet nesrea.

Zadnjo poskušnjo je hotel napraviti. Ta pot mi ne bodo podobe prezrli, menil je,

kúpil si je pet metrov dolgo plátno in barve — na upanje in priel slikati novo

podobo za Salón. A kje dobiti modele? Tudi tu je izumil pravo; obljubil jim je

jeden del svote, ki jo bode dobil za podobo, slikal je — na delnice! Ker ni imel

novcev, da bi si najel dosti veliko stanovanje za ogromno sliko. napravil si je

ateliér v neki kolarnici, kjer so pariški vozniki spravljali svoje vozové ! Oudna

naloga, velikánske zapreke, a ez leto in dan je bila slika zvršena. Leta 1878.

so v Salónu obudovali „Snubitev Ladislava, kralja eškega in ogerskega na dvoru

francoskega kralja Karia VIL" Za nažrt te slike je studiral Palackega in de Bran-

tesovo „Histoire des Ducs de Bourgogne".

Vspeli je bil velikánski I Sedelmayer je kúpil podobo njegovo za 12.000

frankov in naroil si manjšo kopijo za 6000 frankov. Brožik je bil rešen, imel je

novce in slavno ime. Sedaj je pa hitro napredoval, oženil se je s Sedelmayerjevo

herjo in taas se tudi seznanil z Munkacsyjem, ki je kaj dobro vplival na njega.

Danes pa slovi Brožikovo ime po v^em olikanem svetu. Zadnja dva umotvora:

„Janez Hus na kostniškem cerkvenera zboru'' in „Krištof Columbus" je zdolal ob

jednem. S prvo podobo si je lansko leto v Salónu prislužil rcd astne legije, že

prej pa si pridobil zlato svetinjo pariškega Salóna in belgijski Leopoldov red.

Hus na kostniškem cerkveaem zboru. Ozadje podobe nam
káže lepo perspektivo kôra kostniške stolne cerkve. Pri stebru sredi podobe

sedí cesar Sigismund na prestolu, opravljen s ccsarskim ornátom, njemu na desni

ogcrski velikaš z mcem v roki, za njim Ludovik, gróf Heidolberški z državnim

jabolkom. Na levi cesarja se opira Ludovik Norimberskí na belomodri državni

prápor. Stari Henrik, vojvoda Bavarski drží na baržunasti blazini malo krono.

Cesar in velikaši se ozirajo na škofa Corcordijskega, kateri, opravljen s krasnim

škofovim ornátom, bere smrtno obsodbo z Icvico pritrjujó groznim besedám. Za

njim na podiji šedé drugi cerkveni uenjaki in oetje, med njimi kardinál Johannes

de Brogni, Skof Ostijanski, ki predseduje konciliju namesto ubežnega pápeža Janeza

XXIII. Na desni podobe in bralcu smrtne sodbe nasproti stojí Janez Hus. Oi
ima obrnené proti nebu, udan v grozno usodo. Na mizi stojí kúpa, gótska mon-

štranca in kazula, poleg mize na préprostem stolu visi mašna obleka. Za Husom
stojé oni eški velikaši, ki so ga spremili v Kostnico in se do zadnjega zanj pote-

govali. Žalostno je povesil sivo glavo Vacslav iz Dube in Leštne, jezno tiší v pesti
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bojno sekiro, kakor bi hotel primorati koncilij, naj izpremení sodbo. Janez Kepka

iz Slavatove rodbine mu je položil krepko levico na ranio, v desnici drži še spremlje-

valno pismo, ki je pa izgubilo že vso veljavo, kakor nam káže izraz njegovega

obraza. Po klopeh na desni in leví od prestola šedé sovražniki in protivniki Hu-

sovi, najve minoriti in bosonožci. — Podoba je velikánska, pokriva vso steno.

Snov je za slikarja jako težka, kajti vse dejanje je v obrazih. Mislite si prizor, ko

se obsojencu bere smrtna sodba. Vse je mirno in posluša zbrano. Brožiku pa se

je slika jako posreila: sovraštvo duliovšine, fanatizem mnihov, potrtost eških

velikašev, udanost obsojeneva — izvrstno je izražena!

Krištof Columbus na dvoru Ferdinanda Katoliškega in

Izabele Kastiljske. Slika nam predouje prizor, ko Columbus v državneui

svetu razlaga svoje nárte o nameravanem potovanji proti neznanim deželam. V
sredi podobe stojí Columbus pri mizi, z levico káže na razgnien zemljevid, z dvig-

neno desnico pa navdušeno v daljo. Na desni podobe sedí kraljica na prestolu,

verno slušajo ona in njene dvorne dáme Columbove besede. Zakladnik ravno

nese krasotine, katere je ukázala kraljica prodati, ker je bila državna blagajna

prazna. Kralj Ferdinand hoe ravno podpisati Columbu pismo. Kraljevi svetovalci

se pomenkujejo med seboj, kakov bode vspeh ekspedicije, di'ugi zopet verno po-

slušajo. Nekaterih niso prepriale Kolumbove besede in z nekako zaniljivim po-

smehovanjem ga pogledujejo.

Munkacsyjeve in Brožikeve slike so bile ob jednem razstavljene, naravno

je tedaj, da lovek nehoté piimerja ta dva umetnika. Oba moramo prištevati naj-

vejim zgodovinskim slikarjem scdanjega aša, a vendar je med njima velik raz-

loek. Munkacsy je starcjš!, zíitpgadelj je bolj izurjen, lóže dela, ima tudi lepši

kolorit in njegove osebe imajo ve življenja in strasti, nego Brožikove. Pri zgodo-

vinskih podobali je to mnogo vredno. Tudi Munkacsy vse dejanje voliko bolj usre-

dotoi na glavno osebo, zato pa je vtis njegovih slik bolj neposreden. Mnogo pri-

pomore k tému tudi razlika snovi ; Munkacsy slika stvarí, ki jih pozná in se za-

nje zanima ves svet, postavím le „Križanje Krista% alí „Krist pred Pilátom ''. Tudi

neolikan lovek ve, kaj predstavlja podoba. On je v prvi vrsti kolorist, za lepo

ubrané barve dostikrat zanemarja natanno risanje, celo pravo perspektivo. Brožik

pa je strog v vsem, njegove osebe, obleke in stvarí so risane brez napake, raz-

svetljava je naravna, on ne iše efektov; obleke in stvarí slika in riše ravno tako

skrbno in natanno, kakor obraze. Razumeje se, da je na ta naôin veliko teže lepo

ubrati barve in ugodno razsvetljavo dobiti. A Brožik je dosegel tudi to. Akopram

Munkacsyjeve podobe bolj slove, in v obce zanimajo, ker je snov bolj znana, delajo

vendar Brožikove podobe velikánski vtis, posebno na omikane Ijudí in ker je Brožik

mlad in v vsaki poznejši podobi velikansko napreduje, daje nam vse pôvod, da

smerao priakovati Munkacsyja videti prekošenega. estitajmo ehom, da se jim

je posreilo nabratí med národom toliko novcev, da so si Husovo podobo omislili

za národní muzej v Pragi. J o s. Vesel.

Srbska knji/evnost. „Pesme Mite Popovia" (1874— 1884) izdala

je v dobršnem zvezku knjigotižnica Gjermekova in Matieva v Zemunu. Pesnik

Mita Popovié se je kmalu vsemu srbskému obinstva jako priljubil. — Izšle so tri

nove knjige „Glasnik a srpskog uenog društva". Zvezek )6. ima to vsebino:

1) „Srbija i srpskí pokret u Ugorskoj 1848-1849 g." V ti jako zanimivi riizpravi

riše bivši ministerskí predsednik Jovo Risti gibanje ogerskih Srbov v reenih

Ictih; spis jo tcm bolj zuiiiiniv iu vužen, ker je pisatclj poab'l zánj dosti netis-
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kanega le malo komu pristopnega gradiva. — 2) Bivši profesor logike in psiho-

logije na veliki školi v Belem grádu in minister v Ristidevem ministerstvu, spísal

je razpravo: „Odnošaj izmegju fizinih i duševnih osobina rase i spola." — 3) Gliša

Gršic, bivši profesor na veliki školi, katerega pa je vláda kot opozicijonalca av-

stroljubnemu sedanjemu ministerstvu dejala v pokoj in ga predlanskim celo nékaj

priprla; spisal je: „Pogled na borbu izmegju centralizacije, samouprave na západu

i u nas." — 4) Žugovié, še mlad profesor geologije na veliki školi, objavlja:

„Gragju za geologiju kraljevine Srbije." — 5) Tajnik oskrbnika za narodno pro-

sveto in bogoastje na rni gori, Marko Dragovid objavlja: „Materijale za

istoriju Crne gore", kjer je podano precej gradiva za zgodovino vladike Petra I.

od 1. 1804— 1814. Tc materijale je nabral nekaj v moskovskem arhivu za inostrane

stvari, v peterburškem vladnem avhivn in v cetinjskem monastirskem skladu. —
6) Pantelija Slavkov Srekovic, profesor srbské historije na veliki školi,

podaje zaniraive rtice iz prvega vstanka za osvobojo, osnovane na pripovedovanji

še živeih pri, z naslovom : „Sendar Nikola Mandra, pobedilac Turaka kod De-

belog drveta 1815. g." Nato pride še Gjorgja Mušickega odgovor J. Živano-

viéu o razpravi „Sudbine kirilskih pismena u austrijskoj državi" in izvod iz društ-

venega zapisnika. — V 56. zvezku objavlja arhimandrit Dui „Starine hilan-

darske"; stari Gavrilo Vitkovié, 1. 1882. upokojení profesor, znan zbiratelj

starili dokumentov in aktov in tudi že príprt pisatelj, razglaša „Izveštaj Maksima

Ratkoviéa eksarha beograckog metropolita 17.33. g." Ratkovic je na povelje svojega

metropolita omenjenega leta prehodil severno strán Srbije, ki je bila tedaj (1718

—

1739) pod Avstrijo Podajajo se nam jako interesantné novice o stanji srbskega

národa in njegove cerkve. — Ljubomir Kovaevic poel je že v X. zvezku

„Starín" prijavljati podpise in nápise, katere je nabral po rokopisih, knjigah,

rakab, svetih podobah, cerkvah ; v tem zvezku „Glasnika" pa podaje drugi od-

delek teh „beležek i natpisov", katere je pobral po rokopisih národne bibli-

joteke v Belem grádu, v biblijotcki srbskega uenega društva, v biblijoteki bel-

gradskega seminarja in v biblijoteki monastira sv. Gjorgja v Teški. — Že omenjeni

Srekovic podaje štiri zgodovinske razprave: a) „Jelea, prvá srpska carica;

b) Jévdoksija in Dejan ; c) Marija Oliverika; d) kako je pridružen Srbiji Jadar i

Ragjevina." Tudi Pavlovié objavlja dve zgodovinski razpravi: „Tri potomka

Ncmanjina" in „Poreklo kneza Lazára". Potcm obseza ta zvezek še tri razprave:

jedno matematino („Prilog algebarskim vlacinca višeg stupnja" od Zivkovica) in

dve kemini (,0 hlornim derivatima dibrom-dinitro metala", in „Analiza novog

hromnog minerala avalita" od profesorja kemije na veliki školi, Lozaniéa). Zani-

miva pa je tudi v tem zvezku „Biblijografija srpske i hrvackc književnosti za g.

1883," od Dragutina Posnikovióa, kateie je tu objavljena prvá polovica.

Knjigo zavxšujejo ,,Izvodi iz zapisnika". 57. knjiga podaje te-le razprave: „Kla-

sina nastáva u našim gimnazijama". V nji razklada profesor grškega in latinskega

jezika na veliki školi, Turman, potrebo teh jezikov po srbskih srednjih šolah.

I. Jastrebov, ruskí konzul v Prizrenu, marljiv zbiratelj in izdavatelj mnogovrstnega

zgodovin.skcf'a in druzega gradiva, piše :
,
,Nastavak bcležaka iz mog putovanja po

Staroj Srbiji.-' - (Konec prihodnji.)

Popravek. V pesmi „Rod za rodom" št 3. str. 1. kit. 3. naj se namestu :

„In tebi" bere: I tebi (= tudi tebi). — Na 143. str. v 7. vrsti od zgoraj mora na-

mestu: nedolžni stati nedožni (= bolni, trpeói, hirajoói); na 144. str. v

1. vrsti od zgoraj g raj u i ki (= remeljni) namestu: krajní ki.
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Sa
Dreduje Janko Kalan

V. naloga.

Sestavil R. Branné v Koevji.

Crni.

a b c d e f g h

abcdefgh
Beli.

Beli vlee in navedi v 3 potezah mat.

Na to mojstersko in jako težavno
kompozicijo posebno opozavjamo sloven-

ské šalioljube. — Menj izurjonim reše-

valcem bode ta naloga prctežka; zato

jim podajemo po „D. Schaclizeitung" na-

slednjo nalogo, katera je bila z gaslom;
^Sneewittchen" poslaná v Kingstonu na
otoku Jamajki izhajajoemu asopisu
^Tlie Tri-Weekly Gleaner" pôvodom pro-

blemskega turnirja, ki ga je razpisal

iraenovani list.

VI. naloga.

Beli: K.f2; D.g6: T.e4; S.d7; k.g4.

rni: K.d5; S.g7;' k.c7.

Beli vlee in naredi v 2 potezah mat.

Re š i t e v
II. naloge v 2. številki „Lj. Zvona".

Beli: rni:
1. L. g? — al d6 X c5 (A, B, O, D.)

2. D. h2 — e5t mat.
A.

1. — — — Skaka vlee
2. S. e4 — f6 mat.

h.
v Vélikih Lašah.

2. D.h2 x d2a!ih5t

(

2. D. h2 X a2 f

B.

kmetd3a!i g5 vlefe.

mat.

D zapusti vrsto a.

mat.

D zapusti 6. vrsto.

mat.2. D. h2 X dGf
Ideja ualoge je poteza rnega tekaa (kateri

ne sme rte al — hS zapustili) na lolje al, na
kar je rni p r i s i 1 j o n vleci (Teinpozwaug). Ako
rni ne bi vlekel, ne bi ga mogel beli v 2. potezi
mat napraviti.

Pravilne rešitve so nam poslali

do 16. sušca gg. : Ivan Lavreni, no-

társki kandidát v Postojini (2. 3. 4.);

A. U. v G. (2. 3. 4.); J. Sicherl v Dol.

Logatci (2. 3. 4); Fran Plohl, c. kr.

višje reálke profesor v Gorici (3. 4.)
;

J o ž. Križman, prof. v Pazinu (3 4.);

Ivan Poljanec, prof. v Novem Mestu

(3); D. Žunkovi, c. kr. oficirski ná-

mestník v Mostaru (3.) in J. Pauer v
Braslovah. (2.)

Darilo za najboljšo (t. j. najpopol-

nejšo) rešitev I. naloge je prejel g. J.

Sicherl v Dol. Logatci, za óuo II. na-

loge pa g J ožef Kr i žman, c. kr. pro-

fesor v Pazinu. Vsakemu teh dveh go-

spodov smo poslali razpisano darilo —
po dva elegantne vezana zvezka Juri-
evih zbraníh spisov.

Opozarjamo, da rešitvc šahovih

nalog vzprejemamo od vsakega šaho-
Ijuba ter objavljamo njegovo ime; a

darila za najboljšo rešitev prejemajo

samo naroniki „Ljublj. Zvona".

Popravek.

V III. (Kosovi) nalogi je po pomoti

izostal rni kmet na poiji g? kateri je

potreben, da se naloga ne dá rešiti na

dva naina. Zatorej prosimo svoje reše-

valce, da zaznainenujejo na omenjenem
polji še jednega rnega kmeta.

„Ljubljanski Zvon"

izhaja po 4 pole obsežen v veliki osraerki po jeden pot na mešec v zvezkih ter

stoji : vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta po 2 gld. 30 kr., etrt leta po 1 gld. 15 kr.

Za vse neavstrijske dežele po 6 gld. 60 kr. na leto.

Posamezni zvezki se dobivajo po 40 kr.

Lastniki in založniki : Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorui urednik : Fr. Le vec

Uredništvo in upravništvo v Lj ubi j ani, Nove ulice 5.

Tiská „Naiodna Tiskama" v Ljubljaui.



Wavodilo
o pravilnem igranji šaha za z;ietnike.

iDalje.)

III.

Kmetje; njih ték, jemanje in

preobražanje.
Kmetov i ma však igrakc po osem;

kinotjc vsi cdnako vleejo, namre samo
najirej. Smé pa však kmet, ko se prvi
^leóe, btoiti dva koraka, ali pa samo
ednega, kakur hoe i^alec; pozneje pa

gré le koak za korakom, samo naprej
;

nazaj no smé nikdar!
Pi oficirjih smo videli, da jemljó

sovražiie kiiiuene vsi v istej sméri, ka-

kor vleejo; pri kmetih je pa baš na-

sprotuo : vU-íejo naravnost iiaprej, jem-
ljó papo šévi.

A še v dvéh drugih ozirih se raz-

likujejo kinétje od oficirjev. Edna raz-

lika je ta. da smejo kmetje jemati so-

vražne kmctc tudi mimo gredé („en

passant"), a to samo tedaj, ako kmet
edne stránke stori „z dom a", t j se

svojega pr\ utnega stališóa dva koraka
(beli iz 2 v 4., a rní iz 7. v 5. vrsto)

iako, da stojí po potezi tik kmetá sov-

ražne stránke (tudi v 4. ali 5. vrsti). V
iem sluaji ima sovražni kmet prarico,

vzeti ga ali pa né ; ako ga vzame, ne

smé se postaviti kmet, ki vzame, na

polje, kjer je stal vzetí kmet, nego za

edno polje naprej. To je edini slu-
Caj. v katerem se ne postavi
kame na polje vzetega ká-
rne n a. Da se to pravilo bolje razume,
pojasnujemo je z diagramom.

Podoba U.
rnl.

a b C d e f g h

á Ä^ Ä
É mm. * mm.

^mm. -mm,, ,mm..

4' ^ t W^..
""'''""'

fc m

\.„.,.WM.,

^ 'W M Ä. _ Ä .. „ i

^abcdefgh
Beli.

Ako vlee v diagramu (pod. II.) n.

pr. mi kmet dl — (Ž5, smé ga vzeti

beli kmet e5; rni kmet se odstráni z

deské, a beli kmet se postavi na polje

d^
;
práv tako, kakor da je storil kmet

dl samo jeden korak. Takisto smé i

rni kmet c4 vzeti belega kmeta (Í2,

ako bi ta vlekel na rf4, a rni kmet se

ne postaví po vzetji na polje í4. kjer

je prej stal vzeti kmet, nego na polje

rf3. Bel. kmet, preje na polji e5, zdaj
na rf6, gré potem po vrsti d naprej, isto

tako tud rni kmet c4 po vrsti d'Á —
d2 — rfl.

Mimo gredé pa sme vzeti kmet
samo kmeta, ne pa tudi di'ugih kame-
ov (figúr); tudi ga sme vzeti le takój v

prvej potezi; pozneje izgubi to pra-

víco"

To pravilo je v Slovencih še malo
znano, dasi je veljavno po vsem sveti,

izimši Italijo, kjer velja „passar batta-

glia", to je, kmet smé na Laškem mimo
sovražnega kmeta iti, ne da bi ga smel

ta vzeti.

Ker gredo kmetje le naprej, ne na-

zaj, primeri se cesto, da príde kak
kmet v zadnjo (beli v osmo, rni v prvo)

vrsto šahove deské, kjer so stali preje

nasprotne stránke oficirji. Jasno je, da
tak kmet „naprej ne more, nazaj ne

smé!" — Kaj torej ž njim? — Kmet
postane, ko je bil storil zadnji svoj ko-

rak, mahoma oficír, in to po prostej

volji igralevej ali dáma, ali turen, ali

teka i. t. d., ne gledé na figúre, katere

so še na deski. Zatorej je možno na-

praviti iz kmeta drugo, tretjo damo,
tretji, etrti turen i. t. d., samo kralja

ne.

O tem vprašanji je bilo prejšnja

stoletja mnogo prepira med šaholjubi po

vsej Evropi m tudi drugod, ker so ve-

Ijala po raznih deželah in v raznih dô-

bah lazlinii pravila. Stoprav v zautku
tega stoletja je bila stvar koneno do-

gnana in zdaj velja malone po vsem
svetu gorenje pravilo.

V pojasnilo do sedaj podanih pravil

bomo pr.obili v prihodnjera (5.) zvezku

,,Lj. Zvona" 3 partijo, nalaš v ta namen
izbrane in za zaetnike jako pouljive.

(Dalje).



Vabilo na naroebo.

Dobro vetlo, koliko koristijo krátke, v laliko razumljivem jeziku pisane pri-

povesti priprostemu Ijudstvu in kako pospešujejo njegovo omíko, odloili smo s.

izdajati

:

,,Ljudsko knjižnieo"
katere prideta však mešec dva po etiri tiskane pole obsezajoa snopia na svetlo.

Došlé je izšlo pet snopiev.

„Ljudska knjižnica" je namenjena priprostemu Ijudstvii, posebno odrasli

mladini, kateri je živo potrebno, da se ni gladke, pravilnc slovenšine. in zbog

tega lioemo posebno na to gledati, da bo jezik priprost, gladek, v vsakem obziru.

pravilen.

„Ljudska knjižnica" ima priracrno ceno

;

za Cetrt leta 48 kr.

„pol „ í>,0 „
,, vse leto 1 fl. 70 ,,

Pojedini snopii se bodo dobivali s poštnino vred po 8 kr., a brez poštnine

po 6 kr. To je cena, o kateri ne more nikdo rei, da bi bila previsoka. To malo

svotico premore skoro však posestnik, in mnogo bolje je, da njegovi otroci ob ne-

deljah in praznikih itajo koristne knjižice, nego da bi se brezposleno klatili po

vaši.

itajoe Slovensko obinstvo torej uijudno prosimo, da bi nas blagovolilo v

tem hvalevrednem, premilemu národu našemu toliko koristnem podjetji po mogo-

osti podpirati.

S posebnim spoštovanjem

za, Xjeono-vo tis3sa,raa.o-

Leopold Kordeš,

izdavatelj in odgovorni urednik.

V Mar ib o r u, meseca februvarija 1885.

Poziv slovenskim pisateljem!

Odbor Matice Slovenské se obraa do vseh rodcljubnih pisateljev

slovenskih z iskreno prošnjo, da bi im prej, tem bolje tudi letos po-

slali kaj primernih doneskov za letošnji Letopis.

Kakor lani, vzprejemali se bodo tudi letos v Letopis samo izvirni
znanstveni in znanstveno-pouni spisi iz raznovrstnih strok lo-
veškega znanja; vender je želeti, da bi estiti gospodje pisatelji svojim

razpravam izbrali také predmete, ki ugajajo obce znanim laijiževnim

potrebám národa slovenskega ter zaradi svoje splošne zanimljivosti pri-

jajo veini Matiinih družabnikov.

Rokopisi naj se pošiljajo do konca aprila t. 1. predsedni.štvu Ma-
tice Slovenské v Ljubljani.

Po pravilih doloena nagrada v Letopis vzprejetim spisom se bode-

izplaevala, kadar bode knjiga dotiskana.

V Ljubljani 25. februvarja 1885.
'*'

„Za odbor Matice Slovenské:"

Prvosednik

:

Odborník

:

Grasselli. Mam.
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LeposloYGt in znanstYei\ lisK

Leto V. Y Ljubljani, 1. mája 1885. Štev. 5.

Oséhlo cvetje.
VI.

.'isiljen cvet umeteljnost vrtníka

Oém na slast izvabi v zimi hudi,

In mnogotero se okó mu udi,

A mene ta lepota kaj ne mika.

V prirodi vzrasten cvet je cvetja dika,

Dasi paze nikdó se ž njim ne tvudi,

In bo] j vrst od prisíljenca je tudi,

Ki dá življenje skrbnost mu veliká.

Takóv mi cvet si v srci ti vzbudila,

Prisiljene Ijubezni ti vrtníca,

A mraz spoznanja brž ga je zadusil.

Ne bil bi sreen, da si me Ijubila,

Práv kakor tožnega ne kážem lica,

Kar véro v tí' mi pôgled v té je zrušil.

Zakaj Ijubezen mi za té uraira,

Ne vém, samo da res izginja, utim,

In da se bliža konec borbam Ijutim,

Ki meni vse gorjé iz njih izvira.

Bodonost le temôtna mi odpira

In stéza vánjo s trnjeni se posutim

;

Hrast sem bolán, ki ga z udarcem krútim

Na zi'-mljo skôraj položí sekira.

Up bila ti moj — tvoji dim obeti

In vsi poljubi gola so igraCa

;

Na smrt Ijubezen meni je zbolela.

Bog žívi dolgo te v mladôstnem cvéti :

Za greh svoj tebe naj ne doletela

Jednaka bi zvestôbi moji plaa

!

J o s. Cimpe r m an.

V g r ó b u.

'ruda za grudo padá

V gôb temán,

V gróbu je moja nadá,

Sen krasán.

I

Roža prekrásna, vela

Tú leží;

Zúme je le cvetéla . .

Zdaj tohní . , ,

S v oj m i r.
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v ó 1 i k i gróf.
Zgddovinski oman.

Spisal Dr. Fr. Detela.

VIL

(Dalje.)

rof pa je razložil Vitovcu in Lenartu, kako je Vranjebrski ugrabil

her Petacijevo, in vprašal prvega, kaj meni o tem,

„Milostivi knez," odgovoril je ta, „v Vašem imenu mu bom

takoj napovedal vojsko, kajti še neki starejši dolg mu imam popla-

ati: mlenozobega Ungnada nam je iztrgal Vranjebrski. Sploh stoji

njegov grád preblizu Celja. Predno pretee deset dnij, Vranjega Brda

ne bo vec."

„Dobro," dejal je gróf. „Kaj menite Vi, gospod doktor?"

„O, kako vidno podpirajo," dejal je ta, „vení bogovi povsod pre-

svetlega kneza in kako jasno se je pokazalo njih nagnenje posebno o ti

priliki! Kaj more biti pac koristneje milostivému gospodu mojemu, kakor

tako hudodelstvo Ungnadovega vazala, rekše Ungnada samega. Kajti po

moji sodbi, katero sem pripravljen zastopati vselej in povsod, ugrabljena

je bila deklica za starega Ungnada. In grešnemu hinavcu potegniti krinko

raz obraz, da se z gnusom od njega stráni obrne cesarsko oblije, to bi

bila majhna zadostitev za vse obrekovanje, s katerim je stari podpilio-

valec razpor vsejal med svetlim knezom in cesarjevim velianstvom. Z

obupanim oetom Petacijem vred bi stopil jaz pred cesarski prestol in

terjal pravice proti nesramnemu samosilniku in brambe nedolžnosti. —
Vrhu tega bi mogel nemara v cesarskem obližji Vaši milosti služiti tudi

drugae. Cesarjev svetovalec Neiperg mi je bil v prejšnjih asih po-

krovitelj in njegovega velianstva alkimist je dober prijatelj moj; po-

svetni raamon pa bi razširil prijatelj stvo moje po vsem mestu."

Gróf je menil, da bi za to pac trebalo mnogo denarja.

„In tega bodemo z visokim dovoljenjem dobili," odgovoril je oni.

Gróf je bil zadovoljen in takoj se je moral odpraviti na cesarski

dvor poslanec, da izprosi varstva doktorju Lenartu in njegovim sprem-

Ijnvnlccm, ki pidcjo .'^. pritožbo pred cesarja.
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Mestni. oetje pa so imeli jako biirno sejo. Že zaradi Petacijeve

here so si bila mnenja navskriž, ker so jedni zahtevali takoj deputa-

cijo do grófa, dragi ostro preiskavo po mestnem zboru samem in tretji

bili telí mislij, da za prvi dan bi bilo dosti, e se izvoli kakov odsek.

A zdajci pride novica, da je truplo obešenevo po noci izginilo z vešal.

Doktor Hajdinger je malo obledel, a predno so osupli odborniki zbrali

svoje duhove, vstal je in jel dokazovati, kako ima brez dvojbe oboje

hudodelstvo jeden izvor in kako dívja vojaška drulial, ki se mrtvecev

ne boji, tudi živim ne prizanaša.

„Kdor je obesenca snel z vešal, ta mora na njegovo mesto," dejal

je Mavroli in po stráni omenil, da se mu Maa, mati Vrbanova, zd
jako sumnjiva. Zdravnik se je premikal nemirno na svojem stolu in le

trdil, da to je moral storiti kak vojak, kakor je le kakšen vojak ugrabil

Petaciju her.

Toda misel Hajdingerjovo je ovrglo pismo. ki je došlo od doktorja

Lenarta Pistorja, v katerem se slávnemu zboru naznanja, da je prej.šnji

veer Viljem, sin grašáka Vranjebrskega, ugrabil blizu grofovega lovskega

grádu me.šansko deklico, katero hoejo prie spoznati za her Petaci-

jevo. „Našega svetlega vladarja skrb bode," glasilo se je pisanje, „kaz-

novati roparja in oetu pomoci do pravice. Do cesarja se pôjde po-

slanstvo pritožit in terjat zadošenja za razžaljeno mestno ast."

Zivahno so pritrdili odborniki tému stávku.

„Ker se pa ta stvar najve tie mesta, pravino in spodobno je,

da tudi mesto pomore zvršiti tega sklepa." Te besede môžem niso tako

ngajale. „Vabijo se torej vsi domoljubni peki, mesarji in krmarji,

da pokupijo po grofovih grašinah žito, vino in goved, po céni spodaj

naznanjeni." Zdaj pa se je vzdignil silen ropot, in svetovalci, katerih

se je to tikalo, vpili so ez krivico, zatiranje, nasilstvo. Mavroh je

ostal hladnokrven in miril jezo svojih tovarišev. „Vpitje ne pomaga ni,"

dejal je pametno, „poslušajmo, kako pismo dalje govorí in potlej pre-

mislimo, kaj se dá storiti."

V pisanji pa so bili navedeni vsi mestni krmarji, peki in me-

sarji in doloeno je bilo, koliko ima vsakateri pokupiti in v kateri gró-

fovi grašini bode dobil blago; kupnino pa je takoj ta dan šteti.

Hrup se je vnel iz nová in po bolj glasni kakor dolgi razpravi se je

sklenilo deputacijo posiati do grófa, da se to povelje preklie, ali

jíostavijo vsaj nižje cene. Grófa pa niso možje vec dobili v grádu in

sprejel jih je s svojim prijaznim smeliljanjem doktor Lenart. Mirno je

poslušal pritožbo in igral z zlato svojo verižico.

17*
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„Ali ste povedali že vse, gospod sodnik?" vprašal je, ko je oni

konal; „in želi še kateri izmed gospodov esa omeniti?"

„Se, še," oglasil se je krmár Koži in sosed njegov, mesar, in po-

novila sta besede sodnikove še jedenkrát, malo slabše in glasneje. Ko

pa je še Mavroh mirno razložil stališe svoje, odgovoril je Ijubeznivo

Lenart, kako veselje mu je vedno, ustrezati želji mešanov, kjer koli je

mogoe. „Žal, da se tukaj ne dá dosti storiti," menil je. „Jeden go-

spodov je imenoval to ravnanje krivico. Moja udanost proti mestnemu

starejšinstvu mi je ukázala takoj preslišati ta izraz, vendar radosten

pozdravljam priliko, ko morem popraviti neko krivo mnenje, ki se

nahaja, to rad priznávam, v mnogih celo modrejših glavah, kakor so

one celjskih oetov. Nikdo pac ne dvoji, da je svetli knez in gróf

Ureh vladár in gospod nas vseh in da ima veljavo zákona vse, kar on

ukáže, in da se je zdržati vsega, kar on prepové."

„e ni zoper našo staro pravdo," opomnil je sodnik.

„Hvaležen sem Vam," nasmehnil se je doktor Lenart, „da ste v

misel vzeli to tako imenovano staro pravdo, ki nekatere, sicer postené

glave po nepotrebnem vznemirjuje. Da ne bodo kdaj mirni naši mešani

zarad slabo razumenih pravic trpeli kake škode, treba, da se jedenkrát

za vselej zgovorimo. Najprej je pomniti, da pravica, ki ni pisana ne

peatena, ki le po ustncm izroilu prehaja od roda do roda, za práv-

nika ne more imeti nikake veljave. Kar se tie potrjenih in priznanih

pravic, treba opaziti: oni, ki ima pravico dajati postave, in to je celjski

gróf, naj se imenuje kakor hoe, ali Herman ali Friderik ali Ureb, ima

tudi pravico te postave zavrei ali izpremeniti ali z drugimi nadomestiti.

Krátko reeno : quidquid principi placuit, legis liabet vigorem, kar knezu

ugaja, to je postava. Ta izrek, gospod sodnik, moral bi biti z zlatimi

rkami zapisan nad sodno liišo. Tému naelu pridobiti splošno veljavo,

rimsko pravo postaviti na mesto onih barbarskih obiajev, ki se ime-

nujejo stará pravda, to je slávna oporoka slavnih bolonjskih uiteljev

Bartola in Balda, katero bodemo zvršili mi pravniki, uenci njihovi. To
sem omenil v obce kot vodilo mestnemu svetovalstvu. Kar se pa tie

denašnje pritožbe, móram se gospodom pokloniti, da so dobro pogodili,

obrnivši se náme ; in v znamenje svoje milosti in naklonjenosti rad do-

voljujem, da odvzame mestno starejšinstvo to naklado dotinim obrtnikom,

ter jo náloži sebi."

Prijazno se smehljaje je akal Lenart, za kaj se bodo odloili

možje. Dolgo ni bilo odgovora, tajnik grófov pa je stopil k oknu in

pomignil odbornikom: „Eavno gré blagajnik z vojaskim spremstvom iz
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grada, da zvrši povelje, Ce vam je drugi rtež Ijubši od prvega, po-

kliem moža nazaj."

„Naj ostane pri prvem," dejal je Mavroh in nekateri drugi. Sodnik

si je grizel ústni, ta in oni odbornik se je srdil in preklinjal; Lenart

pa si je opásal me, da pojezdi gledat, kako .se zvršuje úkaz. Brez

vriša in hrupa seveda ni šlo, a upreti se nikdo ni úpal, in marsikate-

remu mestnemu mogonežu se je iz srca privošila kazen.

Hajdinger pa je Mtel proti nekdanji kovánici Vrbanovi in v Ma-

nino izbo. Žena je sedela na nizkem stolci in s komolci na kolena oprtimi

podpirala si razmršen o glavo. Ko je vstopil zdravnik, šinila je po konci in

z divjim pogledom planila proti njemu, da se je prestrašen umaknil.

„Daj mi sinanazaj!" zavpila je, „daj mi Vrbana! Gróf mu je vzel

dušo, ti pa telo. Toda pri krvavi sodniji boš dajal odgovor, ti in tvoj

pomonik, rabelj." Hajdinger pa jo je zael miriti in kazati, kaka ne-

varnost ji žuga, ker jo sumnjiijo, da je ona ukradla truplo; in kako

malo ji bodo verjeli, ako obdolži koga druzega ; da jo misii tudi Mavroh

tožiti zarad aranja, in tezalnica in smrt na grmadi težko da bi ji odšla.

Potem pa ji je ponudil, naj mesto umrie njegove strežnice stopi v nje-

govo službo, in on jo bode bránil vsakega napadá.

Mani so se zasvetile oi, ko je to slišala, in takoj je sprejela

ponudbo. Volk z volkom, dejali so Ijudje, ko so jo videli gospodinjiti

po zdravnikovi hiši. Ko pa je prišel Mavroh zopet na dan s svojim

sumnjienjem in kot arovnico deval jo pod zatožbo, omenil je zdravnik

po stráni Mavrohove nezgode in vprašal, e je ženská, ki takega zaljub-

Ijenega norca tako zasluženo spiaca, bolj kaznjiva, kakor starec, ki zah-

teva od nje prepovedanih pomokov, da bi izpolnil žolje svoje. Maa
je imela odslé mir, in Hajdinger je bil zadovoljen ž njo.

Po Vranjem Brdu je vodil Viljem Kornelijo in gledala sta na ze-

lene hribe okrog in na široko polje pod grádom, in dobro se je zdelo

deklici, da jo mladi spremljevalec nazivlje staro svojo znanko. Govorila

sta o prošlih asih, o sedanjcm življcnji, o tem in onem, in kar sta go-

vorila, zdelo se jima je zanimivo. Tožilo se je Korneliji po oetu; a

na vprašanje, kako ji ugaja v grádu, dobil je Viljem tako prijazen

odgovor, da je takoj pristavil, naj pa dclj aša tu ostane.

„Ceniu Vam neki bom!" odvrnila je deklica, in vroina, ki ji je

obšla lica, pouila jo je, kako nepremišljeno je odgovorila. Hitro je na-

vedla govor na nevarne ase, na vojsko s ccsarjom, na nemirne sosede

in opozorila mladenia na konjika, ki je brzo jezdil po prašni esti gori.
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„Kaj hoe Celjan pri nas!" vskliknil je Viljem, ko se je obrnil

jezdec proti grádu. Cúvajev rog se oglasi in deek pride poveda, da

želi tuj konjik govoriti z grašinskim gospodom.

„Vitovec zaenja ples," dejal je stari gospod Viljemu, ko sta hitela

na dvoriše. Most je zrožljal cez rov in tujec je nataknil bel list na

svoj me, podal ga Viguleju in naglo odjezdil. Viljem pa je bral pisanje:

„Vedi ti, Vigulej z Vranjega Brda, vazal Janeza Ungnada, da postanem

jaz, Jan Vitovec Grebenski, v imeni kneza in grófa celjskega ez tri

dni tebi in tvojim Ijudem sovražnik, ker ste siloma ugrabili her celj-

skega mešana. Pa naj se porodi iz tega sovraštva, kar koli hoe, rop,

požig ali umor, s tem pismom smo zadostili dolžnosti svoji."

„Ha, hinavci!" krial je grašák in preklinjal Celjane. „Naj le

pride Vitovec, poruvali mu bodemo zobe, kakor jih bo svetli cesar nje-

govemu gospodu." Takoj je odpravil toajado Murnove krme, naj pošije

vetero hlapcev in živeža, kolikor more utrpeti. Viljem je piegledoval

zid in rov, pripravljal strelivo, nastavljal veliké samóstrele po zidovji,

ukázal kamenja nanositi k linam in posekati drevje in grmovje krog grádu.

Cahej, katerega so bili poslali v Celje, vrnil se je zveer domov

in poroal, kaj se vse godí ondu. „Z grófovo vojsko vred," pravil je,

„odšlo je poslanstvo do cesarja, pritožit se zaradi najinega hudodelstva.

Viljem bil je ves zele in Vigulej ves rude od jeze.

„In med poslanci," nadaljeval je Cahej, ,,je naš magister Petacij.

Stanovanje njegovo je prazno, kajti Polona je odšla na deželo k sorod-

nikom.

"

„Brž, brž, gospod Viljem," vskliknila je Kornelija, „preskrbíte mi

vodnika. Jaz pohitim za svojim oetom in jutri ga dojdem. Ker ste

že toliko storili zame, storite mi še to. Jaz in oe moj vedela vam bova

vedno hvalo."

Viljem ni vedel, kaj in kako bi; le to mu je hodilo po glavi, kaj

bode barón TTngnad mislil, ko ga bode tožilo celjsko poslanstvo. Caheju

pa je naravna veselost ohranila mirno sodbo in hladno kri.

„Gospodina Kornelija," dejal je, „práv govorí. Za poslanci treba

iti, da se pravica spria in podre grófov naklep."

„Jaz ne zapustím nikakor oeta svojega," rekel je Viljem
;

„in e
boš prial ti, Cahej, meniš, da se ti bo verjelo?"

„Bog me varuj takšnega napulia! Toda, saj pravim : gospodina sama

bode za prio. In ti se je braniš spremljati, Viljem?" vprašal je Cahej

in pogledal ga po stráni.

Ta pa se je malo zarudel in ostal pri svoji besedi. Cahej je bil iz-

bran za spremljevalca. Da je bil Korneliji bolj po godu od Viljema, ne
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upamo se trditi. Prikrila vsaj tému ni nemira, da bode potovala sama z

mo.škim, in s Cahejem. Yiljemu, kateremu so se pomisleki zdeli opra-

vieni, nagovarjal je Radegundo, naj gré z onima; a ta se je izgovarjala

s starostjo, da ne more vec prenašati težav dolzega popotovanja.

„Ovbe no," dejal je toaj Jošt prišedši zraven, „Klára naj gré z

njima. Domov k staršem je zdaj ne moremo dati, ker bodo v kratkem

Celjane gostili, in v grádu je bodemo kaj lehko pogrešali. Vitovca taká

stvar ne more braniti, jedla in pila bi pa kakor kakov hrust."

Pogumno dekle je bilo takoj pri volji ogledati si malo sveta. Toda

l)oj)otovanje je bilo v tistih asili drzno in nevarno poetje ; in pri ve-

erji se je mnogo poudarjalo, kod in kako bi se podali na pot. Dvema
ženskama se je zdel jeden sam mož nekamo slabo zavetje. A strijc Jošt,

komur so pametne misii v primeri s použito pijao dohajale, nasvetoval

je, naj potuje Klára v moški obleki kot Kornelijin paže. „Obraza je ta-

koga," dejal je, „kakor je bil njen strijc v mlado.sti: širokega, toda brd-

kega; rok je pa tudi tako vrstih kakor kdor si bodi moški. No, pa

saj Ti, Cahrj, to veste, ki sto predveranjim leteli iz kuhinje."

„Jaz sem letel, ker je bila veerja na mizi, prijatelj Jošt," zavrnil

ga je Cahej. Toajev nasvet pa je obveljal. Klára si je odstrigla kite

in v priložnem žametastem oblailn. kapo s peresom na uho pomakneno

in kratek me na stráni, ugajala je neizreeno Calieju, ki jo je ogledoval

od vseh stranij.

Jokaje se je poslavljala Kornelija od gostoljubnega gospoda Vigu-

leja, kajti v svesti si je bila, koliko neprilike in morebiti tudi škode in

nesree mu je nakopala.

Viljem je spremljal popotnike in poueval Caheja, kako so ima

vešti med potom, kako ima govoriti in nositi se pred Ungnadom in naj

se posebno varuje vina in drušine. Potem pa je segel Korneliji v roko

in jo vprašal, e se ga bo kaj spominjala v dalji. Deklico pa je silil jok

in vzdihnila je, kaj bo, e on v boji pado.

„Ako se to zgodi, dolg as mi bo v nebesih toliko aša, da prí-

dete Vi za manoj," dejal je in izkušal se smejati. Tu so se loili in pognali

svoje konje; ko pa se je Kornelija cez kaj aša obrnila nazaj, stal je

Viljem še vedno na istem mostu in gledal za njimi.

VlIÍ.

Brez posobnili zadržkov so prišli naši potniki proti koncu moseca

jiilija v Dnnajsko Novo Mesto, stolico cesarja Friderika, ki jo pripadala

tedaj doželi štajorski. Mesto je bilo zidano na ravnem movirnem kraji

kot trdnjava proti Ogrom. Na njeno mo se je zanašal tudi cesar, ko
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je sklenil terjatve upornikov zavrei in se njihovi šili ustaviti. Po ulicah

se je trio vojakov, katere je iz vseh kraj ev sveta privábila bojevitost

ali ropaželjnost ali plaa pod cesarsko bandero. Zivljenje je bilo raz-

bujeno in živahno. Po delavnicah se je zdelovalo vsakovrstno orožje;

živež se je dovážal od vseh stranij
;
poslanci so odhajali in doliajali v

jedno mer, mešanje pa so se zbirali po trgih in pri mestnih vratih in

pomenkovali se o vojski in izpraševali prihajajoe tujce po novicah.

Med potom je vládala med našimi znanci lepa zložnost. Ko pa

so dospeli na svoj cilj, preskrbeli si stanovanje in Klára se iznebila

marcijalne obleke, vnel se je pri posvetovanji razpor. Cahej, ki si je

nekoliko domišljaval na taktino in strategino znanstvo, katero si je

bil nabral na Vranjem Brdu, menil je, da bi bilo najbolje, da gré po

krmah pozvedovat, kako stoje stvari in kako bi se najlože prišlo do

Ungnada. In zakaj bi tega cesarskega svetovalca ravno v kmi ne

dobil? Kako hitro in prijazno bi se tam pogovorila! Toda ženské, ki so

pokopale že toliko moških sklepov, dejale so, prvá pot bodi v cerkev

zahvaliti se za sreni prihod, druga, s poverilnico k Ungnadu, da se

zvé, e je že magister Petacij tu in kje stanuje. Cahej je ostal v manj-

šini in peljal malo nejevoljen varovanki svoji v farno cerkev, kjer je

veliká množica Ijudstva poslušala pridigo papeževega notarja. Le-tá je

govoril o hudih asih in pretei vojski in opominjal Ijudi k vztrajnosti

in pogumu, kajti njim se je bojevati za vero in pravico proti sovraž-

nikom svete cerkve. Konec govora pa je prebral pismo, v katerem

izobuje pápež Nikolaj po imeni skoraj vse cerkvene dostojanstvenike,

vso plemenito gospôdo in vsa mesta po avstrijski deželi, ako se v

štiridesetih dneh ne vrnejo k pokoršini do cesarja. Ta razglas, ki se

je nabil potem na cerkvena vráta, naredil je velik vtis na verno poslu-

šalstvo. Cahej pa- je šepnil deklicama, naj le molita, on si pôjde mesto

ogledat ; in ne da bi akal nejevoljnoga pogleda Klarinega, hitel je ven.

Kot odloen lovek ni dolgo premišljeval, kateri gostilnici bi dovolil

pogasiti mu pokoo žejo, ampak obrnil se takoj proti prvi. Toda lovek

le obraa. Od dunajskih ulic sem se je zaulo vpitje, piskanje in tro-

benje in Ijudstvo je drlo od vseh krajev skúp, da je Cahej nehoté mislil:

„Gostilnica mi ne odide, to-le pa", in pridružil se radovedni množici.

Po esti se je valila dolga vrsta vojakov. Na elu jim je jezdil oklopljen

orjak z jednim samim oesom. Kjer bi imelo biti drugo, vleklá se je

po groznem zagorelem obrazu temnorudea brazgotina. Težak bát mu
je visel ob stráni. Bronasti obrazi vojakov, ki so korakali za njim,

kázali so, da so vajeni mraza in vroine, solnca in dežja. Izpod visocih

kosmatih kap so se bliskale divje oi in dolge brke so pokrivale spodnji
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del oblija. Však je nosil lahek šit, tul in lok na hrbtu, sulico v rokali

in na stráni me ali bát. Obloženi pa so bili z mnogovrstno robo.

Ternu je visela težka zlata verižica po ovjem kožuhu; oni je nosil na

vrvici nabrano srebernino, tu se je videl mašni plaš, cerkvena posoda,

marmornati kipi in draga beneanska zrcala. Prišli so drugi in privlekli

s sabo govejo živino in konje, in za pasí imeli si privezane ovce in koze.

„Kdo pa so ti Ijudje?" vprašal je Cahej soseda v gnei.

„Ali ste Yi jedini tujec v Jeruzalemu?" odgovori namestu vprašanega

drug lovek, po zunanjosti kak imovit mešan in se pridruží Caheju.

Pouí ga. da so to husitje ali taboritje. najdrznejši vojaki cesarjevi, ki

se ravno zmagujoi vraajo, ko so vzeli odpadlo mesto Hainburg. Jednookí

njih poveljnik je barón Jurij Crnahora. „Odkod pa Vi prihajate in po

kacem opravku?" vprašal je prijazni mož Caheja, in ta vesel, da je

tako hitro seznanil se v tujem kraji, odkritosrno razloží, odkod in po

kaj je prišel in pové, da je namenjen k Ungnadu.

„Oh, k Ungnadu!" zavzel se je tujec; „in menite, da boste kar

tako meni ni tebi ni prišli k njemu? Veste li, da je barón Janez^

Ungnad prvi cesarjev svetovalec, desnica cesarjeva? Videli ga gotovo

še niste nikdar. Stopite sem, jaz Vam ga pokažem."

Od cesarskega grádu je prijezdila eta bogato opravljenili vitezov,

sprejet došlé vojake.

„Glejte, oni," kázal je tujec, _ki podaje Juriju Crnaliori roko, oni

dolgi obraz na košenem truplu, to je Ungnad. Oni brdki, rejeni mož

poleg njega je pa Neiperg, tekmec njegov v cesarjevi milosti." In mož

je pripovedoval, kaj se vso godí na dvora : da si stojita dve stranki

nasproti, jedna prigovarja cesarju, naj upornike z nápadom prebití ter

udari na Dunaj, druga, naj se le braní za obzidjem; jedna je za zvezo

s eškim Podebradom, druga za ono z ogerskim Hunjadijem."

„Ne zamete," dejal je Cahej, „Vi ste gotovo dobro znani na dvoru

ker vse tako natanko veste."

„Uganilí ste, prijatelj," posmíjal se je oni samoljubno in pravil,

da brez posebnega zagovornika in bogatih daril še mislíti ni, da bi

prišel do Ungnada. Cahej je pa omenil, da ima priporoilo od Vranje-

brskega, a na vprašanje, komu je hoe izroiti, ni vedel odgovora. Da

bi bil govoril odkritosrno, dejal bi bil, da pa Ungnadu samému, toda

sramežljivost mu je to bránila, eš, za tako préprostega me ne sme

imeti ta mož, da mislim, da se k velikim gospodom prihaja kar tako.

Tujec pa, ki ni hotel zapaziti njegove zadrege, povabil ga je na kozarec

vina.

„Ta pa res pozná Ijudi !" mislil si je Cahej in radosten sprejel predlog.
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„Kar tu okrog ogla!" dejal je oni. „Pri jednajst tiso devicah,"

mala gostilnica. a dobro vino. Tja zaliaja, kdor ima kaj pivskega iikusa.

Na cesarskem dvoru, razumete, živi se jako zmerno in trezno, ker je

cesar vodopivec in glava antibakhove družbe svetega Krištofa. Toda

kader se zmrai, takrat se pa zano plaziti semkaj sinovi omenjenega

svetnika, drug za drugim, odškodovat se za prebito in krepat se za

bodoo zmernost."

Pri „jednajst tiso devicali" je spoznal Cahej, da govori mož, kar

se tie vina, golo istino. Kdor se laze v jedni rei, laze v drugi, in

kdor o tako vážni stvári govori resnico. ta je sploh poštenjak, mislil

je Cahej in poprosil tujca, e mu ni preve neprilino, naj poskrl. da

pride on do Ungnada. Iz srca rad mu je obljubil mož : ez tri dni se

snideta zopet v ti gostilnici, in takrat mu bode natanneje povedal,

kdaj ga pelje do visokega gospoda ; do tistega aša naj bo pa Cahej

kar pri miru. Ponosen in zadovoljen sam s sabo se je vracal naš prijatelj

na stanovanje svoje. Neizogibno vprašanje svojih várovank, kje in zakaj

§e je toliko aša mudil, prestregel je modro z veselim poroilom, koliko

je v tem kratkem asu opravil in s kacim veljavnim gospodom se je

seznanil. Kornelija je ugovarjala in zahtevala, da se takoj oglasé pri

cesarskem svetovalci, a Cahej je jako spretno porabil vse podatke o

dvornem življenji, kar jih je slíšal iz ust novega znanca, in dokazoval,

da se k tacemu gospodu pride le po ovinkih; ne tako, kakor k celj-

skemu sodniku, s katerim se kar skozi okno pogovoriš.

Tujec pa, na katerega je bilo oprto upanje Cahejevo, zavil je iz

dunajské ceste v ozke ulice, iz teh zopet v druge, da je prišel v najbolj

zanemarjen mestni kraj, kjer so prebivali skoraj sami židje in ki se je

po njih tudi imenoval. Ker namre izvoljeno Ijudstvo po deželi ni smelo

stanovati, kopiilo se je po mestih, in ker je mešanstvo tudi tukaj ni

rado gledalo, odloen jim je bil poseben prostor blizu mestnega zidu.

Cut snažnosti je bil v tistih asih mnogo menj razvit kakor dan danes,

a po neednosti in nesnažnosti so se odlikovali posebno ti kraji.

Toda našega moža to ni plašilo. Pogumno je prebrodil „blatno

jezero" ter izgubil se v neznatni hišici, katere neprimerno mala okna so

bila zakrita z gosto železno mrežo. V veži je prebirala stará židinja

cunje in na vprašanje, e je Abrahám doma, ne pogledavši kvišku brzo

odgovorila, da ne.

„Recite mu," dejal je mož, ne zmenivši se za njene besede, „da

ga klie celjski doktor." Zopern nasmeh je zaigral starki okrog ust, ko
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je vstavši povabila moža, naj ide za njo. Skozi izbo, vso založeno s

starinarsko robo, pripeljala ga je v majhno sobico, kjer je stalo nekaj

polomljenih stolov in miza na treh nogah. Tu mu je ukázala poakati

in šla po žida Abraháma.

„Denarja sem ti prinesel, oe Abrahám," dejal je mož vstopivšemu

starcu.

„O blagoslovi Vašo visokost Bog Abraháma, Izáka in Jakoba,"

vzkHknil je žid. „Kakor prorok Bileam izšel sem, da bi klel, a blago-

sloviti móram."

„Denár premoti marsikaterega proroka," dejal je mož in podal

židu mošno samih cekinov, katere je oni hitro po mizi stresel in jel

preštevati. „Deset tiso je posojila," razlagal je mož, „od teh je vrniti

v prvem meseci tiso in na obrestih plaati prvé štiri tedne však teden

po petdeset goldinarjev. Toliko sem prinesel."

„Dá, dá," vil se je žid, „toda milostiví, visoki, prevzvišeni gospod

doktor Lenart, pogodba pravi, e se ne vrne prvega meseca tiso gol-

dinarjev, zápise se tiso pet sto."

„Jutri opoludne potee mešec," opomni doktor Lenart.

Žid je malo pomislil, potem pa na smeh se nakremžil in pol

mižé pogledal Lenarta: „Kaj, e bi mi Vi prinesli denár jutri? — Pre-

mislite, celjskemu knezu ali kralju, mogonemu Faraonu, ni ni za pet sto

goldinarjev; zame bi bili v teh hudih asih základ. In Ijubi gospod

doktor, milostiví gospod doktor, tudi za Vas bi bilo práv. Kaj menite?"

A Lenart je menil, da se je Faraónom sploh slabo godilo, kadar

so imeli opraviti z židi, in poštenost njegova se ni dala omnjati. „Toda

uj, oe Abrahám," dejal je na jedenkrát Lenart, „ali bi se dobilo kaj

prostora, kjer bi se dalo shraniti in skriti žito ali drugi živež?"

„Bog varuj ! Ne za mernik pšenice ni pri meni prostora. — In

e bi se ga vendar dobilo," pristavil je po kratkem molku, „ali bi se

pa tudi kaj dalo zanj, in koliko?" — Lenart je povoljno odgovoril in

veleval mu. naj v družbi s svojimi prijatelji in soverniki pokupi in

pospravi žita, kar najve mogoe, vse na grófov raun; e se ga kaj

pokvari, vse na grófov raun, in kadar se sklene mir, prevzame je gróf

ali pa se drugae dogovorí, da bode židu práv. Abrahám se je ustav-

Ijal in bránil, eš, da je podjetje nevarno, da nima gotovine, da se na

druge ni zanašati ; a ko mu je Lenart obljubil, da bode plen od grofovih

vojakov smel kupovati le on, pogodila sta se.

V tem trenutji je prišla židinja naznanjat, da })riliaja mojster

Bartolomeo, in spravila je Abraháma v veliko zadrego. Kaj hoe storiti

z gostom, kako ga prikriti môžu, egar koraki so se že slišali po veži

!
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Lenarta je ta strah zeló veselil in opomnil je, da mojster Bartolomeo

njega dobro pozná.

„Oh, oh, oh," skákal je žid ob steni sem ter tja, „kaj e pride

do ušes njegovega velianstva, presvetlega cesarja, da se najzvestejši

Abrahám, od katerega njegovo velianstvo blagovoh zlato in srebro

jemati, pea in druži z grofovim poslancem! Kaj bo, kaj bo!"

„Takov star lovek, pa se tako smrti bojí!" smijal se je Lenart.

„Oe Abrahám, e te danes obesijo, umrješ k vejemu jedno leto pre-

zgodaj."

Toda Abrahám bi bil še rad živel. „Obdali so me neverniki, in

sovražniki moji me stiskajo!" vzdihnil je, pritisnil na skrito pero in

v steni so se odprla vratca, skozi katera je tišal Lenarta. V kamrici,

ki se je odprla, brlela pa je lampica, na mizi obloženi z dragocenimi

remi. Strmel je Lenart, ko mu je nasproti zablišalo zlato in .srebro,

kelihi, aše, sveniki in vsakovrstne dragotine. A ker je hotel žida

jeziti, ustavljal se je med vratci, da je vstopil mož ogrnen v dolgo

haló, s kaputo ez glavo. Ko je vrgel kapuco nazaj, pokazala se je

dolga sivá brada, ki je krasila veliasten obraz. „Mojster Bartolomeo!"

vzkliknil je Lenart in moža sta se objela. V svoje veselje je spoznal

žid, da sta se zmenila, pri njem se sniti, in peljal ja je v svojo za-

kladnico, da bi njiju kdo ne motil.

„Danes je bila žetev, Abrahám!" izpregovoril je Bartolomeo in

poželjivo pogledoval dragocenosti. Žid pa je tarnal, kako lakomni so

postali vojaki in kako drago jim mora vse plaevati.

„Le poglejte to kupo, doktor Lenart," dejal je Bartolomeo in

potehtoval sreberno posodo z zlatimi obroki, ozaljšano s prekrasnimi

podobami.

„Koliko velja, oe Abrahám?" vprašal je Lenart; in žid je ime-

noval velikansko svoto.

„Mojster Bartolomeo," dejal je Lenart, „jaz sem presreen, da

vam jo morem podariti v slab dokaz svoje udanosti in svojega po-

sebnega spostovanja."

Kakor oglje so zažarele Bartolomeja oi; jecal je nekaj besed, ki

naj bi nekako ugovarjale, z desnico je objel Lenarta, levica pa je izpu-

stila kupo v globoki žep dolge halje.

„Milostiví naš gróf," nadaljeval je Lenart, „Vam je pa neizmerno

hvalo dolžan, ueni mojster, kajti tinctura auri, katero ste mu pripra-

vili pred štirimi leti, pokazala se je tako izvrstno, da smo bili vsi izne-

nadeni. Jaz in grófov alhimist sva jo poskúšala skupaj, a dolgo se

nama ni posreilo, ker nisva tako vajena kakor Vaša uenost. A ko sva
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pri mesenem svitu nad ognjem destilovala véliki magisterium rudeega

leva, zaela se je vršiti transmutacija. Bobnelo je kakor v gromonosnih

oblakih."

„Aha!" pokimal je Bartolomeo, naslonil glavo na roko in pomolil

uho pripovedovalcu : „sal, sulphur in mercurius se vnemajo kakor pri

gromu in blisku."

„Potem so se zaele iskre utrinjati. višnjeve."

„Merkúr," mrmral je Bartolomeo.

„Potem rudece."

„Rudee?" zaudil se je starec in pogledal kvišku. „Rudee je

železo in Mars. Ni mogoe!"

„Ne zamete, mojster Bartolomeo," popravljal je Lenart. „Spo-

minu svojemu móram s premislekom malo pripomoi. — Dá, zdaj mi

je prišlo na misel: iskre so bile zelene."

„Zelene, dá," pritrjeval je oni. „Zeleno pomeni Venero in baker."

„A zdajci so postale ramene."

„Oh," vzkliknil je mož. „Solnce rumeno, zlato."

„In ko je vzhajalo solnce, izpremenjena je bila vsa masa v zlato.

Za poskušnjo pošilja vam hvaležni vaš prijatelj, gróf celjski, to malen-

kost." In podal mu je zvitek blišeih cekinov. Hlastno jih je zgrabil

ueni mož in pregledoval jih od vseh stranij. Jednega je dal židu, naj

poskusi, e ima svojo težo. A ko je ta z denarjem hotel stopiti v drugi

kot, pridržal ga je, naj kar pred njim poskúša. „Kajti denár ostane v

kršanskih rokah, ni ga treba obrezovati." Žid pa je izjavil, da je zlato

istejše, kakor v katerem si bodi drugem denarji.

„Zlato, katero naredí magnum magisterium, mora tudi bolje bití

od vsakega druzega," godrnjal je uenjak v svojo brado. Lenart pa je

pomignil židu, naj zapustí izbico in zdaj se je priel tih pogovor o

važnih stvareh: o vojski, o Podebradu, o Hunjadiji.

„O, da bi bil prej pouen o volji milostivega gospoda!" dejal je

mož. „Toda kar se tie Podebrada, žal, da je prepozno. Prosim pa

poroiti — ustno poroiti, gospod doktor!" — Lenart je mahnil z

roko, eš, moja pozornost ne potrebuje tega opomina — „da ostanem

vedno svetlega kneza in grófa najponižnejši .sluga." Mož si je potegnil

kapuco ez obraz in se izgubil v temnih ulicah; Lenart pa je še to

in óno govoril z židom in se tudi napotil proti stanovanju svojemu.

(Dalje prihodnji.)
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Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spisal J. Trdina.

22. Pod hruško.

(Dalje.)

dor govorí o znamenitih možeh, ki živé dan danes na Dolenj-

skem, ne sme zamolati Antona Kiišlana. Risati zná tako

izvrstno, da so rekli gospodje, ki hodijo k nam, že dostikrat,,

zakaj ga ne poklie vláda v kako višjo šolo, da bi uil dijake. Kdor

zná tako risati, dela lahko tudi bankovce, katerih ni moci razloiti od

cesärskih. S svojo umetnostjo bi mogel torej Kušlan práv hitro obo-

gateti ali nee, ker je poštenjak. Pa saj mu ni sile ; dobro in brez skrbi

živi tudi' o lepem rokodelstvu svojem. On je podobar in pozlatár iz

prvé vrste. V naših. cerkvah se nahaja mnogo njegovih oltarjev, svet-

nikov, božjih grobov in križevih potov. Takih reij ne naredí v tem

kraji nobeden drug tako lepo in ceno. Kušlanu je veliko vec za ast,

nego za denár. Neki župnik je privrgel, ko mu je plaeval, cel stotak,

kajti je spoznal, da mu je raunal v svojo izgubo premalo. Jaz sem

vejih njegovih izdelkov malo videla, ker ne hodim dosti od doma, imela

pa sem v rokah razpelo, katero je dal v stavo. Za pet goldinarjev se

dobi v prodajalnicah že práv eden križ. Ta kupilna razpela pa so vsa

jednaka, oi so jim preve vajene, zato nas podoba Kristusovega trp-

Ijenja le malo gane. Kušlan pa ni posnemal starih vzgledov, križ in

Kristusa je izrezal popolnoma po svoje. V Izveliarjevo truplo, zlasti v

obraz, vpodobil je tako neznanske boleine, duševne in telesne, da je

loveka, ki ga je gledal, groza izpreletavala. Križu je pridal še nckatere

druge krásne rei, na pr. golobka. Številke so bile po goldinarji, kar

se je- pa mnogim še premalo zdelo za tako umetnino. Nekateri so vrgl

radovoljno po dva goldinarja. Jedno številko sva vzeli tudi jaz in sestra

moja. Razpelo je zadela neka novomeška gospá. Kušlan je dobil zánje

še nekaj krajcarjev ve nego sto goldinarjev. Ta umetnik je zdaj v

najlepših letih, zgotovil bo lahko še veliko reij, katerim se bodo Ijudje

udili. Porodil se je pri tistem sloveem jezeru, ki vsako leto presahne,

ali je že tako dolgo, kar se je naselil v šmihelski župniji, da ga ne

zmatra nihe za tujca. Mestne Nemce je strašno kailo, da je ostal

vedno dober Slovenec, pa so jeli krokati, da ne razumeje on sam niesa,

da dela zánj vse pomonik njegov. Brezvestnemu klepetanju je marsikdo

verjel in Kušlan nekaj aša ni imel ve toliko dela in zaslužka kakor
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prej. On pa je dejal : Svet je vellk in odprt meni kakor vsakemu. Na-

potil se je proti jugu, na Reko, v Primorje in na morje, tudi na tursko

mejo in v druge hrvaške kraje so ga vabili. Vrnivši se je pokazal po-

livalná pisma, katera je dobil od obin in župnikov, od samostanov in

škofov. Naši gospodje so jih brali in so rekli, da se dajó tako sijajna

sprievala samo najprvim gosposkim umetnikom, takim, ki delajo za

velikánske paláce in škofovske cerkve! Nekateri Nemci so zdaj umolk-

nili, tisti, ki so bili bolj strupeni, pa so vekali: Ko bi bil ta pri-

smojeni Slovenec res takov razumnik, ne bi se mu trebalo po svetu

potepati ! — Med umetnike moramo šteti vsekako tudi glasovitega šmi-

helskega kolóvratarja. Niti njemu ni tekla zibel v ti župniji, ali najve

sláve svoje si je pridobil v nji, kajti je naredil Smihelkam dvanajst

kolovratov, po drugod pa komaj jednega. Zivljenja mu se je prijela mar-

sikatera maroga, vendar pa je vredno, da si ga zapomnimo, ker je precéj

mino in kolikor toliko pouljivo. Kakor da bi bil pádel iz oblaka, pri-

kázal se je v Smihelu gospod, m mlad ni star, ime mu je bilo Peter

Savbar. Nihe ni zvedel, kaj je, kje se je porodil in zakaj je prišel

stanovat bas pod šmihelski zvon. Zupljani po takih reéeh niso niti dosti

povpraševali. Gospod Peter je živel pošteno o prihodkili svojih. Koristil

res ni nikomur ni, škodil pa tudi ne in to je bil uzrok, da ga niso

imeli za napanega loveka. Naš kmet je popolnoma zadovoljen, da ga

gospuda puste na miru, dobrôt od nje ne priakuje. Savbar se je vedel

jako udno. Bil je samec. Že v dvajsetem letu se je zaklel sveano, da se

ne bo nikoli ženil. Po vsi priliki so mu smrdele skrbí in težave zakon-

skega stanu. Izkušnja ui, da se ženijo taki možje kaj radi, kakor pra-

vimo, na drobno. Peter pa deklet ni mogel videti. Ce je po nakljuji

katero sreal, odskoil je v strán, kakor da bi bil zagledal pisanega

gada. Tudi mo.ške drušine se je bal in ogibal. Dolgo aša so Ijudje

mislili, da mora biti kakov tuj duhovnik. To se je dalo povzemati tudi

iz besed njegovih. Jedno, ne vem kje in kako, nanesla je prilika, da

je moral moliti. Pokazalo pa se je, da so mu neznane celo tiste lahke

molitvice, katerih se je nauiti otrokom za prvo izpóved. Ta grda ne-

vednost je dokázala, da g. Savbar nove maše nikoli ni pel. Nemarnost

za svete reí ni dan danes ni novega in mnogi se še smejejo, ako jim

jo lovek oitá. Dva škrijca sta se pohvalila pri nas vprio mene, da

ne znata ,ve — oenaša ! Práv udno pa se je zdelo Ijudem, kaj dirja

Peter však dan od vasí do vasí in pogleduje pazljivo skozi vsako okno,

v vsako vežo in v vsako šmihelsko — mater. Vekrat so ga vpraševali,

esa iše. On pa se je v odgovor namuzal in dejal: Nemara ste po-

godili, da res esa išem. Nadležnejši so ga silili, da bi jim skrivnost
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povedal. Peter pa je odmajal nejevoljen z glavo in se zadrl: Nisem

bedak, da bi vam odvezoval svoje rane. Zupljani, ki niso razumeli teh

besed, jeli so sumiti, da se Savbarju meša. Eavno tisti as se je pri-

godilo, da je prišel na Toplice brat nekega gorenjskega župnika zdravit

si bolno nogo. Na potu svojem se je pomudil jeden dan v Novem Mestu

in ogledal tudi bližnji Smihel. Tamo se je nameril na Petra pa je široko

zazijal in ga jecljaje pozdravil. Gospod ni rekel ne bele ne rne nego

je šinil na krmarjev vrt in izginil. V predmoški gostilnici je pravil

potem Gorenjec krmarici to-le zanimljivo pripovedko. Kayno kar sem

videl v Smibelu sleparja vseh sleparjev, ime mu je Peter Skavbar. Jaz

in z mano vsi zupljani smo trdno varovali, da je že zdavnaj zgnil,

pred pol ure pa je stal pred mano živ, zdrav in opraskan, ves takóv,

kakeršen je bil tisti dan, ko je zapustil našo vas. Cigán se je priplazil

k nam po noci kakor tat. Opravka ni imel pri nas nobenega. Tožil je,

da je bolehen in da si hoe v našem gorskem kraji popraviti zdravje.

S takim izgovorom kláti se dan denašnji veliko lenuhov po svetu, tudi

na Gorenjsko jih prihaja vsako leto vec. Ková je bil takóv tepec, da je

dal potepuhu Petru stanovanje. Prvé dní se je znal negodnik potuliti.

Ostajal je le doma in práv malo jedel, vina pa ne pokúsil. Vašani so

mislili, da je res bolan in so ga milovali. Cez štirinajst dnij pa je tekal že

po vsi župniji za babami. Kar je bilo pravih kmetskih deklet, rogale

so se mu: postená Gorenjka je škrijca še vselej zanievala. Ali tudi na

deželi se je zaredilo zadnjih trideset let vsakovrstne sodrge, ki nima ne

trohe kmetskega ponosa in moštvá. Po vsi okolici se je razširil glas,

da si je našel Peter razline Ijubice. Uiteljeve here so ga povabile k

sebi kar samé, eš, me smo gospodine, gospod Skavbar je za nas, ne

pa za gnojne vile. Se rajši pa je zahajal k šivilji, ki mu je delala

srajce. Tudi krmarjevo Manico je tako zmešal, da se ni mogla z no-

benim drugim lovekom ve pogovarjati. Kovaeve Reze ni ujel tako

hitro. Zaman ji je kvasil, da jo Ijubi isto, brez hudobne nakane. Ko

pa ji je zael dajati darove, omahnila je tudi ona. Naredil ji je udo-
vito lep kolovrat, na katerem so bile izrezljane vsakovrstne rožice,

živali in druge podobice. Takega še ni v našem kraji nihe videl, nikar

zdelal. Vreden je bil deset goldinarjev kakor jeden krajcar. Potem ji

je podaril tržaške murke in še druge dragotine, ki niso imele baš ve-

liké cene ali so ji ugajale, ker so se svetile in lesketale. Go.spôda se

dajo radi gostiti, e imajo tudi denár. Peterku svojemu so stregle Iju-

bice práv pridno s sladkim vincem, smetanasto kavo in peenkami.

Avšasta šivilja je razmetala za belo moko vse krvavo zaslúžene solde,

le da je mogla prinesti gospodu svojemu však pot, ko je prišel k nji,
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kakšen kos rahle, maslene potviice ali kako drugo dobroto. Píšet so mu
babe toliko nacvrle, da so ostajala ne le njemu ampak tudi psu nje-

govemu. Tako je ta nesreni Skavbar vse poletje motil in trapal de-

kleta s sladkimi svojimi enami in lažnimi obeti, da se bo z njimi

pozakonil. Brez sitnosti mu to Ijubkanje itak ni ostalo. Jedenkrát so ga

vrgli fantje v vodo, drugi pot ga okopali v gnojnici, kmalu po tem pa

ga tako nabili in ogrebli, da je ležal skoraj tri tedne v postelji. Takrat

so mu pritisnili na obraz tiste praske in grampe, ki se mu še zdaj po-

znajo. Predno je prišla zima, kesale so se bridko vse tiste, ki so mu
verjele, kajti sramota se ni dala vec skrivati. Tudi Škavbarja so zaeli

skrbeti nasledki grešne Ijubezni. Zamišljen je povešal glavo, razgovarjal

se sam s sabo in se ponášal v vseh reeh tako, kakor bi bil zblaznel.

Iz mesta je dobil po posti samokres. Cerkovniku je podal na esti

roko z besedami : Skoraj boste zvedeli veliko novico. Z Bogom za zdaj

in za vekomaj ! Zveer je divjal iz vaši proti hosti in se ni vrnil vec.

Drugi dan so našli pri vodi klobúk njegov in robec, pri jázbini na hríbu

samokres in lužo krvi, dale v hosti pa so visele na veji hlae njegove

in pod njimi so ležale nove škornjice. Vsi srao mislili, da je Skavbar

poginil, da se je sam konal. Nekateri so trdili, da se je utopil, drugi,

da se je ustrelil ali pa obesil, in da so mu truplo raztrgale in pozrie

divje zverí. Radi krvi bi bil jaz prisegel, da se je ustrelil in zvrnil v

globoko jázbino. Zdaj pa vidim, da nas je s temi strahotami samo sle-

paril. Kri je dobil lahko pri mesarji ali pa je zaklal svojega psa in ga

vrgel potem v jamo. Ko so se pokazali živí nasledki njegove razuzda-

nosti, zbal se je Ijudske jeze in osvete, zlasti pa velikih plail, ki pri-

dejo za takimi grehi, in je pobegnil. Babe so vpile in obupovale, da je

bilo groza, ali nobena ni ovadila malopridneža gosposki, ker so bile vse

uverjene, da je mrtev. Zdaj poznáte tega ptika. V Smihelu se mi je

izmuznil ali précej, ko prídem domov, naznanil bom oetom zavedenih

rev, kje jim je iskati brezdušnega lopova. Predraoška krmarica pa je

dejala, ko je konal svojo povest : Gorenjci ne opravíte niesa, tožite ga,

kolikor vam drago. Šmihelski Peter zove se Savbar ne pa Skavbar in

tudi druge rei, katere ste mi ašteli, ne ujemajo se práv ni z nava-

dami njegovimi. On ni bábjak, dekleta so mu deveta briga. Gorenjec

se je zdaj ujezil in zael trdo pridušati, da je Savbar in Skavbar isti

slepar. Po njegovem mnenji si je izpremenil ime sam, da bi zmešal

preganjalcem sled. Mogoe pa je tudi, da so je popaili drugi Ijudje,

kajti Savbar je tako podoben Skavbarju, da se pripet, kaj lahko zámena

in pomotnja. Za dekleti zdaj morebiti zato ve ne tiši, ker ga je pouila

izkušnja, da prinese ta igra loveku preveliké sitnosti in skrbí; ali le

18
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kakov bedak more misliti, da se je predrugail in poboljšal. Volk menja

dlako, navade svoje pa nikdar ne. Naj le dobro pazijo, pa se bodo

kmalu prepriali, da ga ne sodi krivo. Namestú deklet bo lovil omožene,

najbrž se jih je že lotil, pa Ijudje ne vedó. Krmarica se je smijala na

vse grlo Gorenjevemu sumu in drugi poslušalci so ji pomagali. Ko je

mož videl, da mu nihe ne verjame, plaal je raun in odšel zabavljaje

zaniljivo dolenjski préprostosti in svojeglavnosti. (Dalje prihodnjiC.)

Tebi!

^'dkríj globôke svoje rane,

Odkíj mi žgóe vse gorjé.

Znaj, mir je tvoj veselje moje!

Odkríj zaúpno mi srcé I

Naj sem ti jaz življenja solnce,

Ki hrepené si ga želíš,

Ogrej se mrzla duša tvoja,

Izgíni mrak, ki v njem živíiš.

Ne gréni sebi, meni srece,

Ki nama káže lep obraz,

Užívaj hipov slast ubéžnili,

Naj sno te objamem jaz I

Da toli jaz te Ijubim, kdo je storil,

In kdo li kiv, da mene Ijubiš tí?

Da v srci rajská vzcvítajo mi ustva,

Da moja duša pred teboj medlí?

II.

Polôži glavo mi na prsi,

Ki v tajni radosti kipé,

Ddarci srCni moji, dragec!

Na glas naj tebi govoré:

Zaupaj mi, jaz Ijubim tebe,

In ta Ijubezen naj vzbudí

V življenje novo in veselo

Srcé in dušne ti mofií!

Oj, Ijubi me, emú premišljaS? —
Tvoj pôgled zgolj dobrota je,

In ker srcé ti greješ moje,

Zakaj jaz tvojega bi ne? —

Da tvoje meni so oí nebesá,

In ústna tvoja sree so izvôr,

Da tvoje mi srcé základ je slasti,

Da ti IJubezni moške si mi vzor?

Plavica.
S:?^

Lepi trenutki.

ja grii stojí mi kapelica mala,

Od tam se ti vidi okolica žala;

Tam gori ž njim bila,

Tam prvo sem cvetko

Od njega dobila

^
Molala so ústa, a njega pogledi

Razvneli srcé in obraz so moj bledi.

Trenutki ti mali

Na veke mi bodo

V spominu ostali

!

Ob steni sva stala in zrla v daljavo,

Ko megla je légala že fez planjavo;

Radóst rae navdala.

In sree je solza

V oéh mi igrala.

T i n e a.
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^osli, cimbale, pišali

Dobro voljo vnémajo,

Mladi pári, pári žali

Méhko se objémajo.

P r e d p U S t.

I.

Ljubica, ki jo je Ijubil,

Idejal — vec ne živí.

Ljubici, ki jo je zgubil,

Zanj na plesu mari ni.

Lúi polna je dvorana,

Pare ziblje bôdri ples.

Sladké govorice mana

Si pije se na gosto vmes. —

V femni sobi v rni balji

Mtva deklica leží,

In ob rakvi v tihem žalji

Bied mladeni tih sloní.

Gosli, cimbale, pišali

Dobro voljo vnémajo,

Mladi pári, pári žali

Mehko se objémajo.

Lúi polna je dvorana,

Pare ziblje bôdri ples,

Sladké govorice mana
Siplje se na gosto vmes.
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Glasbena vzgoja v Sloveneih.

Spisnla Lucila Podgomikova.

I.

e dá se tajiti, da so Slovenci gledé na ražne soasne nápore

došlé raznierno veliko storili tudi za glasbo. O ti resnici priajo

najbolje rázna pevska in druga društva, glasbene tiskane iz-

dave in raznovrstne prilike, ob katerih se pojavlja glasba v slovenski

obliki. Ta trud in ž njini združené žrtve bi" dokazovali, da tudi Slo-

venci prištevajo glasbo znaraenitim pomokom za obce narodno vzgoje-

vanje. Z druge straní pa se ravno po slovenskih glasilih pogostem ogla-

šajo rodoljubi, kako je pravi glasbeni duh med národom mnogo premalo

utrjen in razširjen; in zopet se slovenski závod „Glasbene Matice" pri-

tožuje, da je isto slovensko rodoljubje premalo vneto za pospeševanje

domáce glasbe. Iz nasprotnega in medsebojnega oitaja pa bi bilo po-

snemati, ali da Slovenci v obce ne razumevajo še práv pomena in vred-

nosti glasbene vzgoje, ali pa da organi, ki so namenjeni glasbeni omiki

na Slovenskem, ne zvršujejo naloge svoje, kakor bi bilo potreba v obo
blaginjo národa slovenskega. Vsekakor je potreba za ta del veejega po-

jasnila, da se izcimi v národu odlona volja ali za pospeševanje národne

glasbe j ali pa za odstranjenje še telí žrtev, katere národ vendar v neki

meri tudi zdaj doprinaša. Majhen národ, kakeršen je slovenski, ima pra-

vico vprašati, ali ne prináša gmotnih žrtev brezvspešno za kako re;

in vsakateri izdatki za glasbo bi bili neopraviena potrata, ako bi se

ne pokazalo, da ima tudi glasba za Slovcnce imenitno nalogo med dru-

gimi neizogibnimi narodnimi vzgojili.

Po tem se torej spiaca, da se na tanko razgovorimo o dosedanjih

težnjah in zavodih in priredbab, namenjenih glasbenemu delovanju, in

pa da odlono pokažemo na one straní, na katere se je Slovencem obr-

niti s potrebnimi napori, ako hoejo za trdno nadejati se najizdatnejših

vspehov.

Najprej nam je treba zavedati se, zakaj se loveštvo v obce práv

za práv potegiije za glasbo. Ko bi nam bilo razvijati náuk ali teorijo o

nastanku glasbe, uvideli bi takoj tudi, kako deluje ta umetnost, ki uživa

Ijubezen v veji ali manjši meri vseh národov in vekov. Teoretini pre-

piri nam niso tukaj ni mari; zadostuje naj nam po natankem pre-

mišljevanji utrjena in tudi v obce pripoznana resnica, da glasba dobiva

jiravo .^vojc življenje iz loveškega srca, in da ona, ako je pruva, govorí,
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zopet k srcu. Ciistva jo rode in vzbujajo, in na ustva zopet deluje; njena

pravá mo se torej razodeva v tem, da oblažuje najplemenitnejši del

loveške zavesti. S to preimenitno nalogo pa zvršuje glasba prevzvisen

poklic. Kdor bi dvojil o tem, kje ima glasba svoje glavno polje, naj se

spomni svojih in izkušenj drugih in pa tega, kako Ijudstva in narodje

v obce godejo in popevajo ob takih prilikah, ko jim je srce polno bodi si

veselja, bodi si žalosti. Srea in nesrea, rojstvo in smrt, zmaga in pre-

maga pretresajo loveško srce ; in gibanje notranjosti dobiva svoj odmev

po zunanjih loveškili in pomonih instrumentalnih glasovih.

Velikánski vzgled nam v tem zmislu podaje nesreni del srbské zgo-

dovine, ki je porodil velik oddelek karakteristine srbské národne glasbe.

Vzajemnost med loveškim srcem in glasbo je iz tega uvidna in

neoporena in kjer glasba srce práv umeje, zna je tudi blažiti. Glasba

torej gospoduje nad srcem in je s tem ob jednem oznaená tudi meja

njenega bistvenega delovanja.

V tem, ko imajo namre drugi vplivi kolikor toliko samo posredno

mo na loveško sce, v tem ko mora n. pr. razum najprej zavesti

vcepiti misii, názore, uzore ali ideje in še le s temi (n. pr. z ver-

skimi nazori) vzbuja njim odgovarjajoa ustva, deluje glasba brez ta-

kega posredovanja naravnost in izpreminja gibanje nasih eustev,

kakor je nji drago. S tem, da deluje glasba neposredno na živce posluha,

so njeni uinki ob jednem intenzívni in momentanski. Ti intenzívni šili

se ne more lovek, ravno ker je neposredna, nikakor ubraniti. Iz te ne-

omejene oblasti, ki jo ima glasba nad loveškim srcem, pa izvajamo takoj

tudi njeno dolžnost: da ostane sama vedno plemenita, da torej

nikdar ne porablja v zlo najdražjih srnih základov, to je naših ustev.

Ker deluje glasba brez drugih pripomokov naravnost na ustva,

razširila se je ona tudi najlože in najbolj na široko v praktinera živ-

Ijenji med vsemi drugimi umetnostimi. Saj i)a tudi ona govorí tako splošen

jezik, da je loveškemu srcu v obce razumljiva. Glasba ne podaje spe-

cifinih mislij in idej in vendar govorí jasno v svojem oboru ter nas z

vso dolonostjo pretresa zdaj na veselo, zdaj na tožno strán.

Tolikovrsten in tolik vpliv, ki ga nam utegne pravá glasbena vz-

goja podeliti, je pa napósled vreden, da se že zdaj ogledamo, ali imajo

vse vste glasbe jednako mo in vrednost za narodno vzgojo. Da za-

nemo z najvišjo vrsto. imenujmo takoj glavna dela glasbene umetnosti

:

opere, simfonije in najveje cerkvene kompozicije, ki ostajajo nemin-

]jivo uzorna za vso bodonost. Te vrste glasba je najbogatejša i)0 svoji

vsebini in zato pa tudi najvztrajneje in najizdatneje deluje na vsega lo-

veka; ali ona se da zvrševati samo z velikim številom umetniško iz-
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šolanih sil, in umeti v pojedinostih in v celoti jo utegnejo samo oni

poslušalci, ki so se jednako marljivo urili v nji, in ker je toliko obsežna,

zahteva ona pravega intenzivnega priuevanja. Vsled tega je nje vpliv,

e tudi v vsakem pogleclu najdovršenejši, ali ob jednem omejen na naj-

manjše število Ijudij. In sicer so ti medonimi, kistojé du-

ševnože na visoki stopinji, in ki torej imajo vsled drugih
vplivov že bolj izobraženo srce.

Drugi velik oddelek glasbe obstaja iz kompozieij, ki so sestavljene

za pojedine inštrumente ali pevce. Med temi je nekoliko takih, ki se

prištevajo v prvo vrsto zarad tega, ker se ravnajo po strogih nmetnostnih

zakonih in zahtevajo za tega del od zvrševalca in poslušalca toliko,

kolikor zahtevajo v celoti tvorbe najvišje vrste. V poslednjo vrsto spa-

dajo klasine sonáte, etude, kvarteti na lok itd. Njih število pa je tako

majhno v primeri z ónimi kompozieijami, za katere je treba samo

srednjega znanja in vaje od straní zvrševalca kakor razuma od straní

poslušalca: torej varijacije, fantazije viiiuvozni (jedino virtuvozni ko-

madi so v ti skupini tehnino težko zvršljivi) in salonski komadi vseli

vrst, itd. itd, S to drugo vrsto glasbe se pea veliko število Ijudij,

namre diletantje; ti pa ne zahtevajo od glasbe druzega, kakor da si

krajšajo dolgi as. In ker taki komadi veinoraa ne obsezajo nika-

keršne duševne vsebine. in so po gostem tudi brez pravilne zunanje

oblike, ne ostaja jim druzega, nego lepoglasje za uhó, in so kakor pravá

igraa brez vsakega vpliva na .srce. Ta glasba je práv za práv módna
in se zatorej, kakor vsaka druga móda, naglo izpreminja,

Napósled nam ostaja še ona vrsta glasbe, ki ima sicer umetno

obliko, pa v tako raajhnem obsegu. da je pregledna tudi vsakemu ne-

omikancu ; ta izvira iz dolonih ustev in dolonega srnega stanja in

se trudi istá ustva, isto stanje kolikor možno zvesto in najivno iz-

ražati. To vrsto obsezajo národne pesmi, katere znajo ubratí v resnici

pretresajoe glasove bodi si za veselje ali za žalost, ohranijo se in živé

med Ijudstvom na stoletja in delujejo zopet in zopet z jednako nepo-

sredno mojo na však naslednji rod, Zarad njih preprostosti jih zna vsakdo

zvrševati ali prepevati in so slehernemu muzikálnemu lajiku ali neve-

šaku umljive in utegnejo torej delovati na najveje število

Ijudij. S tem, da zvesto izražajo raznovrstno srno stanje, naganjajo in

vabijo Ijudi, da ž njimi razodevajo svoja ustva in tako po potrebah

ob raznih prilikah svojega življenja tudi sami pojejo in prepevajo.

Ti spodnji vrsti prištevamo posvetne pesmi, kakor tudi one me-

lodije, ki si jih je Ijudstvo ustvarilo za cerkev kot bogoslovne pesmi,

božine pesmi itd.
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Med naštetimi vrstami se káže torej za glasbeno vzgojo kot naj-

imenitnejša národná pesem. Glavni pogoj pravega vpliva ali delo-

vanja je pa ta, da káže národná pesem tudi zares narodni znaaj, ná-

rodní duh ali narodno barvo. Kajti razlini narodje imajo kot

deli posebnih pasem in zaradi razlinega življenja pod razlinimi podnebji,

potem zaradi razline zgodovine in iz drugih uzrokov poseben tip, kí

se káže tudi v srnem ali ustvenem življenji, in je ta tip tudi

uzrok, da káže vsaka zunanja tvorba sleliernega národa poseben zna-

aj. Ako hoemo torej delovati na ustva kakega národa, dosežemo

namen svoj najhitreje in najintenzivneje, ako mu podamo národne ali

sorodne tvorbe in oblike. To veljá pa tudi o Ijudski ali pravi narodni

pesmi.

Jednaka je z zahtevo máterinega jezika po šolah. Ne da bi se ne

dali nauki koneno prisvojiti tudi v vsakem drugem jeziku ; ali najkrajša

in najnaravnejša pot je vendar (3na, kjer prejema uenec resnice z že

znanim, tukaj svojim obilom, in si v obce po psihologinih zakonih pri-

svaja novo ni podlagi starega ali že pridobljenega. Razumljivo je torej,

da tudi glasba deluje najhitreje tam, kjer odpade vse, kar moti, tedaj

vse kar tii v tujih ali takih oblikah, v kakeršnih se ustva dotinika

ali dotinega národa ne izražajo, in niso vajena izražati se. In iz tega

uzroka mora biti pac opraviena stroga zahteva, da však národ posebe

izobrazi in zvesto goji svojo ali svojstveno glasbo, ki izvira i z po-

sebnega dušnega in srnega svojstva dotinega národa.

Ce primerjamo razum s srcem, vidimo, da sta sicer oba subjek-

tívna in oba navezana na stroge zákone, po katerih delujeta in se gib-

Ijeta; ali v tem, ko se razum dalje in dalje razvija polagoma razširjajo

duševno obzorje, v tem ko se on stvarem korak za korakom asimiluje

— in ko on z vso obsežnostjo razkriva svojo kozmopolitino mo: —
káže nasprotno srce v gibanji svojih ustev že po naravi, rekli bi, po-

sebno lice pri pojedinci in analogno pri skupinah národov. Kakor raz-

loujemo pri pojedincih razline temperamente, po katerih dobiva vse

gibanje življenja poseben tok (ritem) in se razvija na ti podlagi poseben

znaaj, jednako se v prvi vrsti godí v loveškem srci, ki po specifinem

gibanji razodeva ustva svoja na zunaj in prejema tudi vtise na roj-

stveni podlagi teh ustev. Zatorej je gibanje ustev z vsemi strastmi

vred v pojedinci in pri narodih svojstveno, zaradi tega tudi v

prejemanji zunanjosti po svojih zakonih omejeno. Zatorej se pri-

kúpi pojedincu in národu tudi samo óna glasba, ki je specitinemu gi-

banju njegovemu ali popolnoma sorodna, ali vsaj ne preve tuja. Od

tod pa se izvaja, da samo pravá národná pesem dotinemu Ijudstvu ugaja
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in more samo narodno petje, v národu vzraslo, najvspešneje na srce de-

lovati, srce torej v pravem pomenu likati in blažiti. Nasprotno pa tuje

petje ali tako, ki se ne zlaga s specifinim gibanjem naše notranjosti,

ne pospešuje blaženja našega srca, ker je ž njim v protivji in ostane

naše srce vsled tega ali pusto, kakor poprej, ali pa mu celo škoduje,

ker mu jedino primerni ukus kvári in celo likanje tega ukusa zavira.

Ako hoe torej petje vspešno delovati in v resnici srce oblaževati, mora

v národu samem vzrasti in se razvijati v národu samem.

(Dalje prihodnji.)

Slávni Slovenei.

I.

Dr. Jakob Župan.

o stoletniei njegovega r'ojstva.

Spisal Fr. Wiesthaler.

(Dalje.)

52.

Kajnzi fréd jeféni.

Grosd tlazhjo Dolenzi,

Vefeli radí:

Mofht vosjo Govenzi

S fhtimanmi konjmi.

Profekarja tozhi,

Pezhinafti Kvá:
Po pikolit fkozhi

Begun u Shénpáf.

53.

Pervi Franzosi 1797. od Krajnzov.

Ne kléli, ne péli,

Mar pili tobak:

Nam ítopine Thtéli,

Premiril nfak.

54.

Biner, Inglefhki vizekonful v' Terftu.

Rasumim Slovane

Nekoko ufé !

Pa kniga 's Iblano

Nar flaji mi je.

55.

• Lord Gilford Slovenfhini.

Na Gangu vefelje

Do tebe dobím

:

Ukása povelje

Sam umit shelím.

Bres tebe Latinez

Latinfko ne sna,

Bres tebe Gerkinez

Po mraku topta.

56.

Marmont, *)

Pervi franzoík:i poglavar v' llirji,

ima v' fvojmu dvoru Ilirfko fliolo,

sa nar vifhi ofizirje okolj febe.

V Iblani fanjalo

Od Turka mu e,

To vzbiti ga gnalo

llifhino je.

*) Glej Ang. Dimitz, Geschichte Krains, IV. Theil, pag. 304 in nasled. Pis.
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57.

Tat floví, tatizh vili.

Silefjo ukrade

Prepévani Friz

,

Dvé fmonjke popade

Obéfhen Anshiz.

58.

Tftoria.

Tar davi míljone

Mu pravi vojfhak

:

Rab prafhne kujone,

Mu pravi puntak.

59.

Turfhki mifijoná.

Ne kanít kríftjana,

To djalo bi gá

Méft Mahometana

D dvore neba.

60.

Zhlovek obrazha, Bog oberne.

Napoleon ozhe

Rvropo poshrét:

Evropa ga nozhe,

Si dalezh trohnet.

61.

Pemozhno ni dobro.

Napoleon páde,

Evropo plafhí:

Mir Shvajzar imade,

Per mir' jo puftí.

62.

Zhlovek flaboft.

Men' peta fe smika.

Telébim vezhkrat,

Tud konj fe potika,

De f íhtironogat.

63.

Nefrezha Siberie.

Dbofhtvo globoko,

Pifárjov prevezh,

Bog! ti fi vifoko,

Zar filo je prezh!

67.

Spafhnik.

Nam kmetam ukraden,

Tolvaje redí!

Popotnik popaden,

Sebénka rotí.

69;

Moravfhka dolina.

Lét grófi shivéli,

Bogati fo blí:

D meftih sazhéli,

Prodali gradí.

72.

Odgovor.

Vaf hvalim, kar morím,

Kum! Nanof! Ljubél!

Slovenzam vam borim,

Tuj klét je dovel.

Drugazli.

Na, Krajnza perjatel!

Kar lep'ga imá:

Najt madesbe fkratel

Prek méje bolj »na.

73.

Mati

refhi dete, pizheno, ona vmré.

^trup kazha ftrclíla

V triletno dekle

:

§trup 's roke mat pila,

Vefela umré.

74.

Baba vrag.

Hzhi gofta Ijnbíla,

Tud mati ga zhe!

Mat Pepo ubila,

S' njo gofta pafé.

75.

Sdaj hodjo podperte, kdaj fiam ih

je b'lo.

Tud kdaj o grefliile,

Pa fram ih je b'ló,

Sdaj vimo fibile

Fodpirat rokó.
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76.

Bolniza.

Kmetavíi beshíte

!

Is kamre lepé,

Dat lajdri hitíte

Blasine mehke.

77.

Kdaj terliza, sdaj poftelza.

Tam perva krotíla

Ognjeno deklé,

Let druga budila

Dremlive Lotké.

78.

Kmet od mavharja.

Ne shanje, ne mláti,

Pred kofo béshí,

Okoli fe kláti,

Ko tizbek shiví.

80.

Endorfka véfha. *)

Prekolne Savl véfhe *)

Sdaj prafhat ih gré,

Sam ogin ukréfhe,

Sdaj vgafniti zhe.

81.

Kar Bog rezhe, fe more sgoditi.

Dan, svesde gafíte

!

Ugasnit ni mozh

!

Bog rezbe: bodíte!

Omagala nozh

!

82.

Siromak junák.

Babínfko shivéti

Ni otel Bofhnjak:

Junafhko vifeti

Raj ozhe firomak.

84.

Kalushar Usmail.

Usmáil pje, kvade

:

Po gusi dobí

:

Sa torbo popade

K' Unítam letí.

85.

Krajnéz

,

filen moliti sa Napoleona.

Ni febi isvolil,

Ni bil ga vefél,

Po mafhi sa-nj molil,

De Bog ga b' vsél.

ne livali,

86.

Krajnéz

kar lafh fe mu sdí.

Rad vfe premifhluje,

Kar miflit fe da,

Nerád perterduje,

Kar hvalit ne sna.

87.

Kdaj plefavka, sdaj pufto fveta.

Prerada plefala,

Prerada klezhím

:

Prerada kvantala,

Prerada fvarím.

88.

Samíza.

Uftane, ak ozhe,

Po hifhah letí:

Dalj bogati nozhe,

Bit profta shelí.

90.

Susana.

Kof ftarzama bila

Snsana gofpa,

She bolj bi flovíla,

Ko b'la bi mladii.

yi.

Zhenzha.

Sim sa te unéta,

Mi rezhe glafnó:

Serzô pa obeta

She drugmu oko.

*) Prim. Sv. pismo starega zákona, knjigo: Samuel II., pogl. 28. v

(Konec prihodnji).

7—26.

Pis.
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Pogovori.

Piše Jos. Stritar.

III.

akor otrok píruha, vesel sem bil spisa. ki mi je prišel danes^

velikonono soboto, nenadoma v róko. Práv oddahnil sem se,

olajšanega sem se util, prebravši ga na jeden dušek do konca.

Na Dunaji je navada po cerkvali, da se pobožná množica duhovniku

na leci za lepi govor zahvaljujo govoreé : Bog piati ! Tako sem se

tudi jaz v dúhu zahvaljeval neznanerau mi pisatelju za spis : „Literárna

kriza na Francoskem", prioben v asopisu : „Wiener Allgemeine Zeitung".

as je bilo, skrajni oas, prijeti za pero ter nadaljevati „pogovore"

za prihodnjo „Zvonovo" številko. Gospod uredník me je tudi že pri-

jazno opominjal in drezal, kakor je nredníkom stará navada. Ali mení

se ni ni práv hotélo. Cndno, saj sem vendar že toliko aša težko

akal prilike, ko mi bode moci olajšati si srce ter povedati, kar mi

ga že dolgo teži in vznemirja. In sedaj, ko mi je prišla ta prilika, kaj

se pomišljam in odlašam, kaj se nekako bojim in se ne upam práv,

kakor mlad zaetnik, ki se pripravlja na pvvo svojo peresno poskušnjo

!

Ne da bi se primerjal kako z glasovito Kasandro, tisto temno pkaz-
nijo, ki je s svojim nesrenim prorokovanjem, dasi nerada, veselje ka-

lila svojim kratkovidnim rojakom ; ali nekako podobno se mi pa vendar

godi v mojem mišljenji in pisanji. Nikoli nisem ..tulil z volkovi", nikoli

nisem „v jeden rog trobil" z veino, kar je así jako koristno trobcu;

govore nisem nikoli obracal se po oblijih poslušalcev, kaj bi jim neki

ugajalo, kaj jih žalilo! „Proti reki sem plával" skoraj ves as svojega

pisateljevanja in to je silno trudno poetje, katerega se lovek napó-

sled sam navelia. A vse to ne morebiti iz samega veselja do naspro-

tovanja; za udnika bití in vcljati mene nikakor ne mika, že zato ne,

ker nimam rad, da me Ijudje gledajo, kakor káko udno zver na sejmu.

Govoril sem vedno, kakor sem mislil
;
poslušalci naj ploskajo ali sikajo,

ali pa še kaj hujšega ponó z menoj

!

In tako mi je bilo tudi v mojem prihodnjem „pogovoru" o silno

imenitni stvari govoriti drugae nego misii in sodi, kakor vidim, veliká

veina izobraženega sveta, in to, e se ne motim, tudi v moji do-

movini. Dasi preprian, kakor le more misle lovek preprian bití

kake stvari, da je sodba moja pravá ; dasi v svesti si tudi, da je moja

dolžnost govoriti ter javno priati za pravico in resnico, obhajala me
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je vendar ter motila me misel: emu vse prizadeve, saj beseda tvoja

vendar ne prepria nikogar ! Koga bi pa veselilo vedno samotno stati

na svetu, kakor star parobek sredi veselo zeleneega grmovja! Tudi

meni je aši nekako udno pri srci v moji zastarélosti in osamelosti

sredi tega mladega, glasnega življenja in gibánja. Govoriti namrec sem

hotel o veliki izpremembi, o pravem prevratu, ki se nam káže, kakor

drugod, tako tudi na leposlovnem polji. Govoriti sem hotel ter svare

razkriti hude nevarnosti, katerih se je po mojem mnenji bati vsled tega pre-

vrata. Govoriti sem hotel — toda, kaj pravim? saj še hoem; dá, go-

voriti hoem in zagnati svoj svarilni glas o novi veri, katera se nam

oznanja v denašnjih dnevih na leposlovnem polji. To mi je sedaj tem

laze, ker vidim, da nisem sam, da že tudi drugi možje mislijo tako,

in to taki, od katerih bi se bil najmenj kaj jednakega nádejal.

Dá, vehk prevrat smo doživeli tudi v leposlovji, ki se po pravici

imenuje cvet duševnega življenja kakega národa. Kje so aši, ko smo

„vence vili" in sanjariU z „deckom pri potoku"; ko smo z Wertherjem

utili in negovali sladko-bridke srcá boleine; ko smo „z dušo Grkov

dežele Ískali" z deviško Ifigenijo ! Ali ni to, kakor bi lovek slišal

staro bajko iz preteklih stoletij? In vendar nismo še starci sivoglavi

;

samo ob sencih nam je slaná nekoliko pobelila lase, „sreberne niti" vijó

se nam po temni bradi ! A kaj beremo sedaj, kaj je dušna paša seda-

njemu rodu, kaj navdušuje in „povzdiguje" dan danes našo mladino,

moško in žensko ? Francoska „Nana" in ruski „Dim" ! — Kak na-

predek, kak razvoj ! Veraj še otroci mlekozobi, ki se volkodlaka boje

in jokajo z Genovefo; danes pa bradati možje in „razvite" žene, ki se

ne boje ni Boga ni hudia ! Kdo bi se ne veselil te tako nagle. tako

udovite izpremembe? — Jaz se je ne morem veseliti práv iz srca. Res

je, da otroci ne moremo in ne smemo vedno ostati. Naj se ti še tako

toži po srenih otrojih letih, ki bivajo v nekem zornem mraku dale

za tábo; vse hrepenenje tvoje ne priklie jih nikdar nazaj. Tako se

tudi loveštvu nikdar zopet ne povrne mladostna doba, ki jo ima za

seboj. Cloveštvo treba, da se razvija, življenje je vedno razvijanje; ali

mene je misel, da tako nagel razvoj, kakeršnega vidimo v naših asih,

ni naraven, ni zdrav; meni se zdi, da bi bilo ternu napredku potreba

nekoliko zavórnice, da ne bode nesree. Otroci se veselé ter od veselja

krié, ko voz tako veselo navzdol po klanci drií; razumen mož gleda

s skrbnim oesom to vožnjo, on vidi naprej, da krátkemu veselju konec

bode strašan polom!

Té besede moje merijo sósebno na leposlovno življenje. Tudi tu

nam novi proroki in blagovestniki oznanjajo novo vero ; novi duhovniki,
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novi žrtveniki, novi bogovi! Mi starovérci gledamo od straní to novo

službo božjo, a kolena ne pripognemo pred temi maliki! Naturalizem
imenuje se to novo blagovestje

;
pravá domovina njegova je Francoska,

a podružnice ima povsod, sósebno pa na Ruskem. Poglavitna proroka

sredi mnogili drugih, vejih in manjših, sta mu Emile Zola in — Ivan

Turgenjev. Kolika razlika med téma imenoma! in vendar v tem zmislu

spadáte v jedno vrsto. Mnogo zastopnikov „naturalistiškega" romána

imajo Francozi in Rusi, a Zola in Turgenjev sta pravá „tipa" té nove

pisave, in dovolj bode za naš namen, e se samo ž njima peamo.

„O samem románu govoriš?" poree mi kdo. „kaj pa druge vrste

leposlovja, pojezije?" Dá, govoril bodem posebno, e tudi ne samo, o

románu. Roman je prevládal, in skoraj bode kakor káže, celo zadusil

vse druge pesniške oblike, kakor krepka rastlina s asom premaga in

zatare vse druge, slabejše okrog sebe, „Zola? kdo pa je ta Zola?"

povpraševala bode tu kaka pobožná slovenská dušica; „nikoli nisem

slišala tega udnega imena in ga nisem." — „Jaz pa poznám tega

moža", poree drugi; „še bral sem ga nekaj, e tudi v prevodu; a kaj

toliko ropotanja za tega loveka? Sósebno pa nam Slovencem Emile

Zola pa lanski sneg." — Jaz pa odgovarjam: Ti, ki ga ne poznáš, védi,

da Zola je mož, katerega spisi se beró sedaj po vsem svetu, kakor no-

benega druzega pisatelja dela. Do sedem sto tiso odtisov trinajstih vejih

románov njegovih, brez manjših, pogoltnilo je do sedaj obinstvo, ka-

tero bere knjige v francoskem jeziku ; a kdo pa šteje prevode v vseh

izobraženih jezikih in narejih ! Zola se bere v sijajni palfti in v koi
okajeni. Bere ga žena gosposka, ki je že okúsila vse slasti posvetne,

in prebira ga skrivaj s plahim oesom na pol nedolžnim, na pol poželjivim,

deklica, kateri še polprozorno zagrinjalo krije življenja skrivnosti. In

tebi, ki si bral Zolov román v prevodu, pravim : Ti ne ves, kaj je pravi

Zola; kajti kar piše in kakor piše tá mož, ne more se besedoma po-

vedati v nobenem drugem jeziku, razven v francoskem; a kaj pa še v

pošteni, snažni slovonšini ! In ko praviš, da nam Slovencem malo mari

t«a nová prikazen, motiš se, prijatelj. Ce tudi ta povódenj ni še predrla

ez slovenské meje, pomislimo, da ne živimo na kakeni morskem otoku,

loeni od vsega ostalega loveštva. Kakor nová ženská nosa, tako príde

tudi ta novii bolezen k nam, e tudi nekoliko pozneje. Razven tega

menim, da leposlovnemu listu slovenskému tudi prístoji ozirati se po

svetu ter govoriti o imenitnih leposlovnih mérih in prizadevah. Tudi se

bode dalo o ti priliki mnogokaj rei, kar bi utegnilo koristiti mladim
pisateljem slovenskim. In ta mož je prijazni nastavnik in kolovodja

romanopiseem sedanjini in bode, kakor hoejo, tudi prihodnjim! On je
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prvi, drugi gredó, kakor kateri more, za njim. On sam ui, z besedo,

ne samo z vzgledom, da tak bodi román, kakor ga piše on, vse drugo

je bedarija, otroarija, ki ni vredna tega imena. In kaj pravijo tému

ueni lepoznanci, katerim gré veljavna beseda o takih stvaréh? Jedni

modro molé, jedni pa prikimujejo, eš: kaj pa dá, tako bi že utegnilo

biti práv, kakor mož pravi; drugi aši, drugi románi!

In kakšen je ta novi uk, to novo leposlovno blagovestje, katero

oznanjajo Zola in uenci njegovi? — Do sedaj je bilo to tako: ko je

hotel pisatelj pisati román, imel je najprej kako misel, resnico, idejo,

katero je hotel utelesiti in postaviti v življenje. V ta namen si je iz-

mislil primemo dejanje, za to dejanje primerne osebe, znaaje, Ijudi,

kakeršni so in morejo biti; ti Ijudje so živeli in se gibali v krajih,

okolnostih in razmerah, kakeršnih vidimo in poznamo v resnici mnogo,

ne v kaki deveti deželi. Vse to je pisatelj oživil z življenja dihom; in

zaelo se je gibanje, zapletanje in razpletanje; Ijubezen in sovraštvo,

vse loveške strasti so divjale razbrzdane; zdaj jasno nebo, zdaj grom

in tresk; tu veselo ženitovanje, tu temni mrtvaški sprevod; tu pleme-

nitost, tam podlost; tu nedolžnost in istost, tam popaenost in raz-

uzdanost: pravá podoba življenja, pravo življenje! Mi pa smo gledali

in poslušali ; srce se nam je zibalo med upom in strahom, med žalostjo

in veseljem; jokalo nam je z jokajoimi, z veselimi se je veselilo. In

ko je bilo vsega konec, šli smo nekako oišeni in poblaženi, poboljšani

in poueni domov. Gotovo nam pa je bilo, bodi da je bil konec ža-

losten ali vesel, nekako tako prijetno in dobro pri srci! Hvaležni smo

bili môžu, ki nam je napravil táko uživanje, tako plemenito zabavo.

Kako mož pozná življenje; vse práv tako je, a vendar tudi nekako

drugae. Lepše? Ne, da bi dejal; vse je nekako bolj pravé be-

sede ne najdemo, a utimo vendar pravo; skrivnost je tá: umetni-

kova roka nam je predoila življenje. Kar je sicer raztreseno, loeno

asoma in prostoroma, sestavila je in združila tá roka ; to je malo na-

prej pomaknila, da se bolj vidi, ono, menj potrebno, izloila je celo,

ali pa potisnila bolj v ozadje, da vsa podoba napravi tisti vtis, katerega

namerava umetnik. Prosto se gibljejo, naravi svoji primerno delajo in

govoré tu osebe; ali nehoté in nevedé služijo višjemu smotru, katerega

jim je postavil umetnik; njegov duh plavá nevidno vladajo nad ose-

bami in njihovim dejanjem. Tu je vse tako jasno, tako pametno in

napósled tudi pravino ! In kako je vse mnogovrstno in zanimljivo. Ne

da bi nam tu umetnik-pisatelj káže Bog vé kake udne spake, kakor

se na ogled stavijo po sejmih; ne kakor nam tu belih angelov, tam

mih hudiev! Ljudje so to, kakor mi, kakor znanci naši. „Tá oderúh,
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kako dobro ga poznám !

" — „ „ Kaj ? pri vas tudi poznáte starega Ko-

sorepca?"" — „Kaj Kosorepec! to je naš Zaplotnik; však otrok pri

nas pozná starega, skljuenega Zaplotnika. " — Tako se prepirata moža,

in ta prepir káže, kako dobro pozná pisatelj loveka, on, ki skoraj

gotovo nikdar ni videl niti Zaplotnika niti Kosorepca.

Také pojme smo imeli do sedaj o dobrem románu. Kako pa ui

Zola? Ideja, dejanje, znaaji! pojdi se mi solit (tako namre in še dru-

gae debelo govori navadno ta olikani Francoz) pojdi se solit s to staro

šaro in návlako! Ti pa delaj tako: Vzemi nekaj življenja, im bolj

grdo, ostudno in smrdljivo, tem bolje. In to nam opiši tako. da vse

kakor za res z oesom vidimo, z ušesom slišimo in z nosom duhamo

;

in e se ti napósled ne posrei pripraviti svojih bralcev do tega, da se

jim gabi dusno in telesno, to ne bodeš nikdar pravi „naturalist". Ljudi

nam kaži, v vsi svoji dušni in telesni nesnagi. Govoré naj, pljujejo in

— naj, kakor jim je res navada v življenji. Vsako stvar imenúj po

svojem pravem imeni, in govoriti smeš in moraš o vsaki s t vari,

drugae podoba tvoja ne bode resnina. „Kar modro zamolí" — ta náuk

ve ne velja; „naturalia non sunt turpia", to ti bodi gaslo! Da bode

pa jed tvoja ugajala vsem, tudi razvajenim grlom, paprike, paprike pri-

jatelj, dosti paprike; nikoli je ni preve!

Pojasnimo nekoliko z vzgledom ta náuk. Zola nas pelje na kmete.

Ko pridemo do vaši, menimo, da pôjde mož z nami naprej v kako hišo,

pa v najednejšo, morebiti k samému županu, da nas seznani s tem

poštenjakom. Ne tako ! Ravno smo zaloputnili vrzelj za seboj, ko zane

mož vihati nos ter vohati poželjivo kakor laen paglavec, gredo mimo

kuhinje, v kateri jemlje ravno gospodinja kruh iz peci. Na to nam po-

kaže s prstom — svinják! In zdaj je veselje videti moža v svojem ele-

mentu! Zane se ogledávanje in preiskávanje, razkazávanje in popisá-

vanje, da se ve nauimo v etrti ure, nego prej v dnevih in letih. Prej

smo imeli samo neke nedolone, nejasne pojme, zdaj vemo, kaj je práv

za práv svinják. Prej smo videli samo lupino, zdaj smo prišli stvari

do samega jedra. Samé vnanjosti smo videli prej, zdaj smo spoznali

pravo bistvo svinjákovo. Pokaže nam naš vodník raztrgano streho, pre-

šteje nam vsa rebra, ki ji mole iz okajene slame in mahú rastoega

po nji. Razkazuje nam stene, staré deske, vse poke, vse gre po njih;

zarujavele žeblje, s katerimi so pribite, in lišaj, ki se razprostira po

njih. Sram je nas, da nismo vsega tega ni videli prej, in veselí smo,

da imamo poleg sebe takega voditelja in tolmaa. Še dva koraka in

poleg prégraje smo! In v ti prégraji — raca na vodi! — glej petero

živalic, s tistimi jjubeznivimi, svedrastimi repl>i,, jeden doli zavihan,
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drugi gori ; in z onimi klapastami ušesi, s temi dolgimi rilci z dvema

luknjicama na konci. In teh rilcev jeden rije po gnoji, drugi mee na-

stilo kviškn, trefji gloje prégrajo, etrti povohava in peti predaja zijala

!

In pa ta godba! Jeden kruli, drugi cvili, tretji reni — teda dalje ne

morem, slovenšina, vsaj kolikor je imam jaz v oblasti, ne more se,

sirota, s svojimi izrazi za razline glasove, nikakor meriti z bogato

francošino Zolovo ! A kaj pa še duhovi in smradovi ! Tu móram pa že

isto molati, ko ti Zola s svojim „razvitim, omikanim, finim" nosom

našteje vrsto dubov in njihovih „odliic", zlasti pa neprijetnih, zopernih,

ostudnih brez konca in kraja. Mi Slovenci smo sploh na to strán proti

gosposkim Francozom pravi gorjanci. In zdajci solnce pošije skozi mr-

šavi bezeg poleg prégraje na gnojno lužo v kótu. Ta svetloba, tí svíti

in odsvíti, ki plešejo po rjavi gnojnici ! Pridi, lovek, ter glej ta udesa

prirode; in ti, Subic Jurij, „pri se les uit". In to življenje in gi-

banje! Zagledali so nas prégraje prebivalci, najprej se splašijo vsi, ter

rohné in divjajo kakor iz uma po prt'graji, nekateri celo pobegnejo po

gredéh notri v sam svinják. A s asom se povrne mir in pokoj med iz-

begano žival. Jeden se nam celo približava, tihoma rohne nas povo-

hava, gleda nas radovedno s tistimi malimi, zaspanimi oesci, ter z

ušesi maha gori in doli, kakor kokos s perotima, ko hoe vzleteti na

plot. Da mu rep tudi ne miruje, umeje se samo ob sebi. Napósled se

obrne od nas ter olajša se po svoji navadi. ...

„Zdaj bode pa mendá dovolj," poree tu snažni bralec; meni sa-

mému je že dovolj té svinjáške pojezije. Podati sem hotel samo za po-

skušnjo, kosec té „nove pisarije". A té vrstice niso, kakor bi morebiti

kdo mislil, posnete iz kakega Zolovega romána ; z njimi sem hotel samo

nekoliko oznaiti pisavo tega glasovitega romanopisca. Kdor ga pozná,

gotovo ne poree, da „pretiravam" ; to ni še senca njegove umetnosti,

kakeršna nam se káže v izvirnem jeziku. Ali nam pa ne predouje

tudi Ijudij ? O kaj pa da, ali kakšni so ti njegovi Ijudje ! Tu je vse po-

paeno, rvivo in gnilo ; staro in mlado, moški in ženské, gospod in

delavec, vse se valja po blatu kakor tiste živali, katere smo ravno kar

zapustili. Kar mislijo in utijo, kar govoré in ponó ti Ijudje, vse samo

blato in smrad! Iz gnojne gomile požene aši tudi kaka plemenita

cvetica, po tem gnoji bi kaj takega zastonj iskal. Nedolžnost, poštenost,

plemenitost tú še po imeni niso znane! Otroci pridejo tú telesno in

dusno izprijeni na svet. Kako tu živé med seboj možje in žene, deki

in dekletca, kako govoré, kaj ponó, o vsi ti nesramnosti ne žugnem

besede; in ko bi hotel, ne morem, ne smem. Misii si bralec najhujše,

pa bode še vse premalo, Tú so vsi moški, od velikega do malega zgolj
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— ne, te besede ne morem zapisati. Dovolj ! Kako se drugim Ijudem

godi, prebravším kakšen Zolov román, ne vem, meni se kar gabi, kakor

ko bi bil kaj práv ostudnega pojedel
;
práv tako se utim, kakor da bi

me vila morská bolezen.

„Zakaj pa bereš také — ?" vprašal me bode tii kdo. Njemu od-

govarjam na to pametno vprašanje : Zola je prikazen, s katero se mora

seznaniti, hotel ali ne, kdor hoe dan danes govoriti ali celo pisati o

leposlovji. To je jedno, ali ne še vse. Zola je, in to mora priznati naj-

hujši nasprotnik njegov, Zola je talent, kakeršnega morebiti svet še ni

videl do sedaj. Kako on opazuje in opisuje stvari, to je udovito; oko

njegovo prodira vsaki stvari do jedra; ni mu ni skrito, vse je jasno,

razlono pred njim; zánj se res more rei, da „sliši travo rasti". Pero

njegovo vse zmore. za vsako misel nájde primerno besedo, seveda mu
je dobra vsaka beseda, kjer jo nájde; in e katero pobere iz blata —
in koliko ima takili! — še obriše in oedi je ne. In kako pozná lo-

veka, svojega loveka! Najskrivnejše gube, najtemnejša kóta srca

njegovega so mu znana; z neusmiljeno svetilnico svojo posvéti mu v

srce, da je vsemu svetu oito, kaj se godi in giblje v njem, kakor na

dlani. Najpodlejší nagibi, najhudobnejši naklepi, ki lovek morebiti komaj

sam práv zánje vé, ali pa vsaj vedeti hoe, ne odtegnejo se njegovemu

oesu. Kakor sova on vidi ponoi; téma in njena dela so veselje nje-

govo. Nekim razvajenim gosposkim Ijudém diší divjaina stoprav takrat,

ko je že gniti zaela, ko je dobila tisti posebni duh, ki mu pravijo

„hautgoút" ; tako ugaja našemu pi.satelju samo, kar je moralno gnilo

in smradljivo. — To je, kar zanima in mika, to je, kar z neko mono
silo náse vlee tudi pametnega in poštenega bralca Zolovega romána.

Ko zdravniški uenec gleda uitelja svojega, ki para in reže mrtvaško

truplo pred njim, gotovo ta pogled ne ugaja posebno njegovemu lepo-

utju, vendar gleda in paži do konca z ukaželjnim oesom. Dä, mnogo

se more zlasti pisatelj uiti iz Zolovega romána, e že druzega ne, uiti

se more iz njega, kaj je grdó I — Kaj pa veliko množico posebno mika

v Zolovih spisih, kaj je knjige njegove zlasti tako razširilo in razneslo

po svetu, to si bralec sam lahko misii ; o taki žalostní stvari jaz nerád

govorim.

Dobro vém, kaj bi mi na vse to odgovoril Zola. „Smešno! kaj

morem jaz za to? Jaz kážem svet, kakeršen je. Drugi vam ga dajo

gledati skozi pisano steklo, rad verjamem, da se vam tako vidi lepši.

Jaz ne sleparim, resnica je moja voditeljica, njo poslušam, vse drugo

meni ni mari! Resnica ni prijetna, a mož ji mora gledati pogumno v

úi." — Na to jaz odgovarjam: Ni res, da je svet tak, kakeršnega nam

19
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kážeš ti ; ni res, da je lovek takšen, kakor nam ga ti slikaš. Da je takili

Ijudi na svetu, kakeršne vidimo po tvojih romanih, resnica, žalostná

resnica! Ali da so vsi Ijudje taki, da ni nobenega, ki bi bil kaj pridá,

to ni res, to je grda laž. In vendar bi moral lovek tako soditi po

tvojih romanih, po katerih vláda in se šopiri samo lopovstvo. sama

nevarnost, sama nesnaga! Tvoja „Nana" káže nam zgolj gnilobo in

smrad v višjih stanovili, tvoj „Pot-Bouille" samo nemarnost in malo-

pridnost pri mešanih, tvoj „Äsommoir" surovost in podlost pri delavcih.

Kakor žejen potnik v pušavi po hladnem studenci, tako hrepeni bralec

tvoj po poštenem loveku, zamán! Ako pa hoeš s tem rei, da je vaše

Ijudstvo táko, da je francoski národ, katerega seveda ti lahko bolje

poznáš, nego mi, tako do jedra in duše gnil in popaen, tedaj je pa

to res žalostno, prežalostno, e je res, kar praviš. Ce je vsa Francoska

taká Sodoma, tedaj pa res ni druzega vredna, nego da jo žveplen ogenj

z neba pokoná, da se od nje ne okužijo ostale dežele. Jaz tega ne

morem verjeti in ne morem ; a jedno mi je pa gotovo, in tudi to je

žalostno dovolj : národ, kateri se s teboj ponáša, kateremu si ti nov

prorok v leposlovji ; národ, kateri tako hlastno bere nagnusne tvoje spise,

národ, kateri ne vstane v sveti jezi kakor jeden mož in te ne sune

ter zapodi sramotno ez meje svoje, tebe, ki si mu tolika sramota

pred svetom : ta národ, e tudi ni takšen, kakeršnega delaš ti. bliža

se svojemu prepadu, in našili simpatij je nevreden. Dá, ko je lovek bral

zaporedoma nekoliko Zolovih románov, pristudi se mu napósled celo sam

jezik francoski!

S konca nisem vedel, kako bi práv sodil tega pisatelja. Nekoliko

aša sem mislil, da imam tú pred seboj neusmiljenega satirika, ki z

brezobzirno roko razkriva in razodeva sinradljive rane na dužábnem

životu. Ali ne dolgo, in sprevidel . sem, d;i se motim. Ne, nikakor in

nikdar se Zola ne more primerjati s kakim Juvenalom. Kako rne nam

Juvenal slika svoje rojake ; kako živo nam predouje njih napake ; kako

neusmiljeno, krvavo bia njih pregrehe! Ali — in to je poglavitno !
—

sveta ježa mu narekuje té bridke besede „facit indignatio versum".

kakor sam pravi. Kakor oetu, ki pokori svojega siná, žaljena Ijubezen,

žaljena pravica vodi mu roko, ki šibo vihtí. tíatirik bia loveka, ker

ne ustreza njegovemu idejalu, ker je tako dale zabredel od njega. Srcé

mu krvavi, e tudi ne káže, ko bia in šiba braté svoje kakor oetu,

ki strahuje, ker mora, Ijubljenega otroka. Ali Zola nima m srca ni

idejala. Z neko strašno brezutnostjo, z neko grozno mirno objektivnostjo,

nam razkazuje in dokazuje, da lovek ni druzega nego kepa gnoja

in blata. Ko bi imel le iskrico uta v sebi, nemogoe, da bi mu kedaj
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ta iskrica ne šinila tudi nehotoma na dan. In e že res misii, da nam

mora tako popisovati denašnje življenje, ali zakaj je popisuje s tako

surovimi, tako ostudnimi besedami, kakeršnih ni slišati pri nas iz ust

nesramnih vlaúg in žganja pijanih potepuhov!

Jaz sem se vedno bal in skrbno ogibal, krivico delati komur si

bodi, ko bi tudi ne vedel sam, kako boli krivica! Ali tú pa pravim,

ko sem vse dobro premislil in preudaril, z mirno vestjo: Zola naj ree,

kar hoe, to ni druzega nego grda, umazaná spekulacija. Da je ta spe-

kulacija združená s tako velikim talentom, s tako nenavadno zmožnostjo,

tolikanj vecje zlo, toliko veja nevarnost, pravá národná nesrea! Vsa-

kega poštenjaka sveta dolžnost je na vso moc pobijati tega nesrenega

loveka, kakor najhujšega sovražnika loveške družbe. Kakor Ijudo-

morni kugi, tako naj bi vse dežele svoje meje zaprie njegovemu stru-

penemu blagu. A tu je vendar še nekaj dobrega, kar loveka vsaj neko-

liko tolaži. Té nesnage vseli ni moci kakeršna je, preložiti na kaksen

drug jezik, tako dale vendar niso še drugi narodi. Také brutalnosti more

požirati in prebavljati sam(') „fini" Francoz, „qui marche á la tete de

la civilisation
!

"

Ko sém z nekim izobraženim in razsodnim znancem govoril o tem

pisatelji, ree mi mož : „ Ako hoete pravino soditi Zolo, berite prej

njegovega „Germinala". Meni si je sicer udno zdelo, kako je možno,

da bi bil ta Savel tako nagloma izpreobrnil se v Pavla, vendar sem

sklenil, akati tega najnovejšega sadu njegovega, in potem stoprav pisati.

Takoj ko je prišel na Dunaj, kúpil sem ga in zael z veliko radovednostjo

brati. A dale nisem še prišel, ko spoznám, da se stari hripavi krokar

nikakor ni izpremenil v miloglasnega slavca. Ne samo tó ; v „Germinalu"

je Zola samega sebe prekosil; srd in nejevoljo bi vzbudil jaz vsakemu

Slovencu, ko bi v javnem listu samo z jedno besedo namigniti poskusil,

kake stvari se beró v tem románu. Tú nam pisatelj slika z nezaslišanim

mojsterstvom strašno bedo premogokopov v severni Francoski. Velikánski

predmet, najvejega pisatelja vreden! In ta pisatelj? On je dosegel, kar bi

lovek mislil, da je nemožno. Bralec vidi pred seboj té neizreeno nesrene,

duševno in telesno nesrene Ijudi; moške in ženské, odrasle in otroke

in -— z gnusom se obrne od njih, ne more drugae! In ta lovek trdi

v svoji predrznosti, da je hotel s svojim popisovanjem vzbuditi usmiljenjej

do teh nesrenili Ijudi, in nevoljo proti njih zatiralcem. Gorjé siromakom.)

e bodo imeli také zagovornike! Ko sem s tistina môžem zopet govoril

o priporoevanem románu, nisva dolgo aša mogla se umeti. Knjiga, o

kateri sva govorila, bila je istá in zopet druga. Napósled se reši stvar

tako: prijatelj moj je bral svojega „Germinala" v nemškem prevodu,

k
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jaz pa v pravem, nepokvarjenem originálu! In na to mn podám tisto

rameno knjigo govore : Tu imate pravega „Germinala". In ko mu
pokažem nekaj mest v knjigi, mož ni mogel najti pravih besed. da bi

primerno izrazil svoj gnus in svojo nejevoljo?

Veliko je bilo torej moje veselje, ko sem uvidel iz sjiisa, ome-

njenega v zaetku tega pogovora, da se je v samem središi vsega

rancoskega življenja zaela zdravá reakcija proti tému sramotnemu in

nesramnemu poetju glasovitih naturalistov. Rad bi pošteno desnico

stisnil môžu — Mirbeau se mu pravi — ki je povzdignil svoj grmeci

glas proti ti svojati. Ta kritik francoski pravi — in Bog daj, da bi bilo

res — da so njegovi rojaki, kar je boljših, že presiti té hrane, da hre-

pené — todá kdor more, bere naj omenjeni listek v dunajskem asopisu.

Kakor sem vesel tega lanka, spravil me je vendar v ncko neprijetno

zadrego. Jaz ne pobiram rad v pisateljevanji za drugimi stopinjic; jaz

pišem samo, kadar imam kaj svojega povedati bralcu. „Kompilatorji"

so tudi koristni Ijudje, a jaz ne maram prištevati se tem poštenjakom :

tudi me ne veseli jemati in navajati iz druzih knjig, tako da se napó-

sled ne vé, egavo ime naj se podpise pod „duševni proizvod", berae-

verau plašu podoben. Zgodi se aši v pogovoru, da ti kdo „iz* ust vzamo

besedo" ; tako je tudi v omenjenem spisu mnogo mislij, katere so meni

kar naravnost „iz ust vzete"
;
jaz bi jih povedal skoraj s práv tistimi be-

sedami. Ker so pa že povedané, tudi práv, naj jih je povedal Jaká ali Jurij.

Ta pogovor se mi je zopet nekako neprimerno raztegnil, in vendar

nisem še pri kraji s svojim gradivom; prilikoma dalo se bode povedati

še to in ono. Ali o neém mi je pa vendar še nekoliko obširneje govo-

riti ; namre, kakšen náuk naj si posnamemo iz tega. To pa prihodnji

!

^^
Agitátor.

Roman.

Spísal Janko Kersnik.

Tretje poglavje.
(Dalje.)

a bi bil kdo drugi stavil to vprašanjo Koreu, gotov bi mu
bil srdit odgovor; tudi sedaj se je v koncipijentovih ooh po-

svetilo nekaj, blizu kakor „Vi tega ne umejete-'. Pa premagal

se je. „Ni, ni!" dejal je naglo.

Sedaj se je tudi Hrast nasmehnil. To je pa mladega moža še bolj

razburilo.
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„No, e pac lioete védeti" — povzel je zopet besedo, „povem

Vam pa lehko — saj se ne bojim nikogar. Vidite gospodina, danes

smo tu vsi — šinkovci, vrabci — ali kar hoete, — Meden in tisti

oholi barón grobeljski — ta dva pa stavita nocoj zanjke neumnosti naši.

Glejte, volitve so pred darmi, in nocojšnji ples — vsa veselica, vse je

le za to, da se pripravlja in gladi pot Medenú, nemškutarju Medenú."

„Pst, pst! Ljubi moj Kore!" hitel je Hrast. — A óni je že odhajal.

„To je fantasi'," dejal je resno Bolé. „Pa pojdiva pozdravit ba-

róna! A, glej zeta je tudi pripeljal s seboj!"

„Oh, ta ti je tepec!" šepnil je doktor.

„Pa zet Jablonskega — in to je nekaj!"

Barón jima je prihajal nasproti, spremljal ga je Meden, kateri se

je držal, kakor bi bil vzrastel za celo ped. Jablonski je prijazno po-

zdravljal in odzdravljal na vse straní, a lastni mu oholi izraz ni izginil

z njegovega lica. Zet njegov, pi. Gorski pa se je bil pridružil oficirjem,

ter od dale ogledaval dáme, sedee ob dolgih stenah dvorane.

Ples se je kmalu priel in veselica se je vršila po napovedanem

sporedu. S poetka ni bilo pravé zábave: ražni, po nekoliko jako razlini

elementi so se polagoma spojevali, skoraj težavno, a godba, izvrstno

Medenovo vino in izborni buffet pospeševali so dobro voljo.

PI. Ruda je bil nocoj v zadregi, Prvo kadriljo je plesal z Bolétovo

herko in kotiljon je bil ž njo gotov; a njega je zdaj mnogo bolj za-

nimala najkrasnejša gospa nocojšnjega veera — Elza. Tekmoval je pri

nji z vsemi drugimi, zlasti s astniki tako, da je celo zaspani adjunkt

zapažil izpremembo ter sodniku razodel to novost — kakor se je izrazil.

„In Yi, kaj pa Vi?" vprašal ga je ta nagajivo.

„Oh — prestara, prestara !"

„Oh, Vi ste lisjak!" smejal se je sodnik.

„Pa tisti — ki je grozdje ogledaval!" pristavi notár.

„Pivo je izvrstno!" mrmral je adjunkt ter odhajal k buffetu.

Celo Kore je polagoma pozabil prejšnjo jezo, in im bolj je jel

Búda zanemarjati Milico, tem bolj se je je lotil on.

„Ste se li že potolažili ?" vprašala ga je med plesom.

„Ste me li umeli prej?" — Deklica ni takoj odgovorila.

„Da govorim odkrito" — dejala je potem, ter uprla pogled vanj,

„nisem Vas práv umelá. To vém, to je bilo videti, da se menda Me-

dená in baróna — bojite?" pristavila je s smehom.

.jBojim? Oh, ne, nikakor ne! Jaz se nikogar ne bojim — a te

Ijudi sovražim, iz vsega srca jih sovražim, in to plavolaso Nemko, in

vso to sodrgo — odpustite, jaz bi tudi ne bil prišel sem, ako —."
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Tu se mu je strastni govor ustavil. Ponehal je bolj plesati ter

postal s plesalko blizu sredi dvorane, krog nje pa so se vrteli drugi v

bumem rajanji. „No, — zakaj : „ako"?" hitela je deklica.

Koncipijentu je silila kri v lice. Bil je res pogumen, brezobziren

mož, kateri je rad povedal vsakemu svoje, in nikdar prikrival niti so-

vraštva niti prijateljstva, bodi si komur koli; a sedaj vendar ni našel

besede. Sam sebi je bil hotel utajiti, da je le zarad Milice prišel k Me-

denovini, sedaj pa ga je ob njenem vprašanji nekaj sililo, da se ji iz-

pové, a z druge straní ga je bilo zopet sram. Molal je in vzpodbude

Ískal v njenih oeh. Toda deklica je menda instinktivno utila, kaj se

godi v njegovih mislih, in ozrla se ni nanj, niti ponovila svojega vpra-

šanja.

Ko je pripeljal svojo plesalko nazaj k njeni materi , sedela je

tam Elza.

„Oh, gospod doktor Kore," dejala je jako prijazno ter mignila

s pahljao na prazni stôl poleg sebe. „kako je to, da Vas nikdar vi-

deti ni; drugi gospodje prihajajo k nam, a Vi ste — kaj bi rekla —
tako ponosni — ."

Smejala se je tako prijazno, ob jednem koketno, da Kore s prvá

ni vedel odgovora. Sedel je poleg nje — kajti Milico je bil odvel že

drug plesalec, in Boleška se je zabávala z glavarjevo soprogo — ter

izgovarjal se, koliko ima posla, in malo aša.

„Sevéda po leti — Vaš krásni vrt — a po zimi — milostivá —."

„Pridite vendar na rno kavo; — nekateri gospodje nas obis-

kujejo!"

„Ako dovoljujete?"

„Vi se nocoj mnogo zanimate za to malo rnooko krasotico —
haha, Ijubi doktor, jaz imam izvrstno oko."

Zakrila je pri teh besedah svoje lice s pahljao proti drugim ter

obrnila se na pol h koncipijentu — zaupljivo in nebrižno kakor k sta-

rému prijatelju.

Moral se je ozreti v njo, v njeno bledo, lepo lice, in na belo,

polno ramo, s katero se ga je skoraj dotikala. Kore ni bil ve mla-

deni; kadar je obeval z Milico, polas'tila se ga je sicer, kakor je sam

ntil v veliko svojo nejevoljo, neka otroja. mladeniska okornost in bo-

jazen ; — ti ženi nasproti pa nikakor ne. Znan je bil že dolgo z njo,

eravno le bolj površno : govorilo se je mnogo o nji v trgu in povsodi,

kjer se je je kdo domislil; vse to pa je storilo, da se je zdela vsem

zartimiva, a vendar je však mislil, da jo sme in more nadzirati. Tako

tudi Kore, — Gledé ženské lepote pa on tudi ni bil slep.
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„Motite se, milostivá; — hvaležen Vam pa móram biti o Vaši

pozornosti —

"

..Oh, ne tajite in tudi tako — zlobni ne bodite !" kárala ga je Elza.

„Zloben? Nikakor ne, ampak odkritosren !

"

Malmila je na lahko s pahljao proti njemu.

„Da bi bilo to. zaupali bi mi bolj
;
pa se vé da, Vi vsi v trgu

nas gledate malo od straní, in zlasti jaz, jaz sem marsikomu na poti.

Ni li istina?"

„Milostivá!"

„Tudi Vi ste takšen! V meni gledate le Nemko, sovraženo in

sovražno Nemko — le pritrdite mi, gospod Kore!"

Smehljala se je pri teh besedah ; a koncipijent je bil v silni zadregi.

Povsodi drugod in vselej bi bil rekel „da!" ako bi bil kdo drugi to

izjavil ; morebiti Elzi sami bi bil pritrdil v drugih okolnostih. Sedaj pa

je dihal tanki vonjavi parfum, s katerim je polnil zrak vsaki migljaj

njene pahljae in pred seboj je videl krásno ženo.

„Vse to mi je znano ! Tn zato, védite, gospod Kore, zato se tudi

bojim, priti v Vašo italnico. Kako bi me pac pogledali?"

„Saj ste že bili!" hiti on, vesel, da more izpregovoriti besedo.

„Pa tedaj je bilo vse drugae! Tedaj še nisem bila — soproga

Medenova.

"

„Pa Vaš gospod soprog je vendar tudi prihajal!"

„Dá, dá, a sedaj sva oba menda drug zarad druzega izgubila pra-

vice prihajati k vam." — Koncipijent je zavrnil z roko.

„Ne, ne, dovoljujte, da izgovorim. Prej, prej ste se še veselili,

ako se Vam je kdo pridružil ob priliki italniških veselie, ko Vas je bilo

menj, ko Se vsi uradniki niso hodili tja; sedaj pa i^birate — in práv

tako; — pa nekoliko tesnosrni ste vendar!"

„Motite se, milostivá gospa!" dojal je Kore ognjeno; „le pridite,

le stopite v naše društvo in uverili se boste, da so ti predsodki na

Vaši stráni."

Koncipist Ruda je v tem trenutku prihitel ter odvel Elzo k plesu.

„Bodemo videli!" dejala je še naglo in smehljaje svojemu sosedu.

Pri kotiljonu je stal Kore z drugimi gospodi ob uhodnih vrátili

ter gledal ples. Ko so volilo dáme, premišljeval je, bode li prišla Milica

]ionj in poleg nje domislil se je tudi Elze. Namosto obieajniii papirnih

redov delilo so plesalke raznobarvene trakove. Kore je dolgo akal, a

nobene ni bilo k njemu, kajti tudi prej se sam ni bil mnogo pobrinil

za ples. A jn-va je prišla Elza ter pripela mu s pomenljivim smehljajem

bel trak na prsi.
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„Bel!" omenil je on, položivší ji roko okoli pasu, ne da bil po-

mislil, kaj hoe s to opomnjo.

„Sevéda! Rudeega Vam bo prinesla ona rnooka. Saj to vendar

želite?"

Ko se je obrnil k vratom, stala je Milica pred njim in mu res pri-

pela rudee znamenje. A sama se je malo zarudela pri tem delu. Ple-

sala sta dvakrát po dvorani a on ni našel besede. Molé jo je privel

na njen prostor, molé priklonil se in odšel.

V sobi, kjer so starejši gospodje kartali in pušili, sreal ga je Hrast.

„Ste li še tukaj, dragi moj Cato?" šalil se je doktor; „jaz sem

mislil, da ste uže zdavnaj ubežali nevarnim zanjkam in zápletkám —
politinim namre! Haha! Druge so Vam pa morebiti po volji?"

Danilo se je, ko so jele saní s trudnimi Medenovimi gosti driati

zopet proti trgu. Tudi naši znanci stisnili so se zopet, kakor ob prí-

hodu, na sánke, samo Rude je zmanjkalo. Sedel je še gori pri oficirjíh

s pi. Gorskim vred in ígral ž njímí makao.

„Prijetno je bilo!" dejal je sodnik in zavil se tesno v svoj kožuli.

„Dá, dá, izvrstno pivo in -- šampanjec!" pritrdil je adjunkt.

Notár Koprivec je dlesknil z jezikom in užigal smodko, katero

je bil pri odhodu vzel s seboj.

Kore pa je sedel poleg voznika in molal. Ražni, neumljivi uti

so ga obhajali, in ko je zri pred se na belo, v jutranjem svitu blesteo

planoto, po kateri je vstajala lahka, prozorna meglica, zdelo se mu je,

da vidi še pred seboj razkošno podobo grašákinje, in potem zopet se

mu je vsiljeval spomin na Milico, in njene temne oi in njen nedolžni,

zaupljivi govor. Nehoté je segel z roko na prsi, ima li še tam rudei

trak — a util je dva — in tu se mu je zdelo zopet, da mu zveni

na uho zapeljivi glas : „Obišite nas vendar!"

Zvoneli pa so le tanki kraguljci na vratovih konjiev ; na vzhodu

se je žarilo nebo, z velicih topolovcev ob esti pa so vstajale vrane v

gostih tolpah in letale nad belo ravnino.

etrto poglavje.

Minulo je ve tednov. Debeli sneg je bil že dávno skopnel, in

cvetje, ki je lezlo polagoma iz mehkih tal po solnnih brdih krog Borja

oznanjevalo je pomlad. Davkarski nadzornik, ki je bil strasten hribo-

lazec, prinesel je bil že zeleno bukovo vejico v svojo pisarno, in gospod

Anton, ki je rad zgodaj vstajal in ob jutranjem sprehodu molil svoj

brevir, trdil je popoludne v italnini kmi, kjer je pil navadno kozarec

piva, da je ul že dvakrát kukavico.
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„Ste li iraeli mnogo denarja v žepu?" vprašala je krmarica.

„Ni, práv ni!"

„To je slabo! Sedaj ga vse leto ne boste imeli!" trdila je ona.

„Oh, vem da ne!" smijal se je kaplán.

V vsem življenji in kretanji v Borji ni bilo posebne izpreraembe,

jedini pi. Ruda je bil nekega veera prinesel v krmo vznemirjujoo vest,

da je bil glavarjevo soprogo ob belem dnevi sredi trga napadel surov

zloinec.

„Kaj, kaj, kako?" klical je sodnik, ki je sedel pri veerji, in celo

zaspani adjiinkt je odložil svojo smodko in strmel v koncipista.

Ruda pa je ob jednem položil revolver na mizo in trdil, da nikdar

ne pôjde ve brez orožja iz hi.se.

„A kaj se je zgodilo?" silil je sodnik.

„Glavarjeva soproga se je sprehajala s svojim j)inem po trgu, saj

jo poznáte, to Ijubeznivo živahco, ki nikomur še ni žalega storila; in

na trgu je ubogi pinek povohal v prodajalnico mesarjevo — saj ga

poznáte tudi tega suroveža — in ta zlobnež je vrgel nož za peskom,

da je komaj utekel. Glavarjeva gospá je oinedlela zaradi tega napadá

— vérujte mi, gospoda, brez revolverja ne grera na ulico. To Ijudstvo,

to prebivalstvo je presurovo."

„Pa to vendar ni nápad na gospó!" omenil je sodnik.

„Surovost je, ako ni nápad!" budoval se je Ruda.

„Jaz bi tistega pina tudi brcnil, ako bi se mi približal!" omenil

je adjunkt in užigal smodko.

„Lepa varnost je to!" deje porogljivo koncipist in trka ob svoj

revolver.

„Položite tisto orožje v strán, dragi moj, potem bomo bolj varni,

kajti meni se zdi, da je nabito," posmehuje se adjunkt.

Drugi so se smijali in Ruda je. akoravno malo nejevoljen, ubogal

in obesil revolver na steno.

„Ali bo glavarica morebiti tožila zaradi žaljenja asti?" vpraša notár

z zlovoljnim naglasom.

„asti svojega pina!" pristaví Kore, k^ je do sedaj rairno po-

slušal pogovor.

Ruda bi bil jezno zavrnil, ko bi ne bil sodnik prepréil daljšega

zabavljanja z opomnjo

:

„Stojte, gospodje! Nekaj novega, kaj pa bo z volitvami ? Razpi-

sane so in v štirih tednih jih iraamo. Kdo bo kandidát?"

(Dalje prihodnji.)
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Književna poroôila.

II.

Slovenska slovnica za srednje šole.

Spisal J. Š um a n, c. k. profesor na akad. gimn. Dunajskem. V Celovci. Tiskala in

založila tiskarna Družbe sv. Mohora 1884. — Vili + 208 str. v S". —
Cena po 1 gld.

(Dalje.)

Na str. 10. pod rto pravi pisatelj, da stsl. li odgovarja nemškemu

ch] to ne káže, da bi bilo práv; prim. o tem Sievers o. c. pg. 105. — Na

isti stráni mi opazka o izgovoru ?* ni umljiva; kak razloek je med rezi-

janskim í**™ in štajerskim, n. pr. rez. bil, štaj. del? — Na straní 11. pod

rto (3) nara zatrjuje pisatelj, da je ja nastal iz d ž a, torej medza: meja.

Tega pa sam ne bo verjel ; mi si mislimo, da mu je to ušlo. — Na

str. 12. pod crto ui pisatelj, da je niher iz ni k7)to že. To ni mogoe

:

ni kioto že daja nihe (Cf. „Cvetje z vrtov sv. Fran." I. 6. zvezka plat-

nice). — Dvojimo, da kak Slovenec govori slog; beseda gotovo ni stará

in v ti obliki je vzeta iz hrvašine ali vsaj po nji prikrojena ; /, m, n, r v

poetku besed so dandanes v novi slovenšini zvenei. Kar se tie pi-

save zveneih soglasnikov pred nezveneimi, smo sploh strašno nedôslední

;

želeti je, da bi nam v tem oziru bili za vzgled Srbi, da bi torej písali:

íspustim, ra.§pustim, raáalim, ali vendar (nasproti Srbom) bob, grob, grád.

V §.26. Op. 1. ui Šuman, da je štajerskí orodnik ríboj postal iz

ribó; tega ne verujemo krátko nikar, ampak mislimo z Míklošíem, da je

ribo stsl. ryba, ríboj pa stsl. ryboja, katera oblika je seveda nastala

po analogijí pronom. deklinacíje. — V op. 2. istega §. mení pisatelj, da se

je é (e) ohranil v jedninskem mestniku, ker je naglašen : ali govori se tudi

e, e je nenaglašen: „Na príden vie tode Ne v zime, ne v liete." (Pod-

recca, Slávia italiana 77.). Da e tukaj ni naglašen, káže metrum, — V

13. odstávku 28. §. uí pisatelj, da imajo : žebelj, kašelj, krhelj, parkelj,

recelj í. t. d. v genitivu kašdja, žebelja í t. d. To zopet ni práv ; c v

genítivu obraníjo samo substantiva na t elj. Míkloší torej V. Gr. IP 135

práv ui, da imajo omenjeni substantívi kašlja i. t. d., pozabí pa

povedati pravilo o substantivih s sutiksom t elj; Levstík pa je s svojim

pravilom: „echt slovenisclie Nennworter auf Ij bilden díe Biegungsfälle

immer ohne n": uitelj, svaritelj — uitelja, svarítelja (Díe slovenische

Sprache nach ihren Redetheílen. §. 13. b) — zopet nepopolen, ker pozabí

pristnih slovenskih substantivov, kakor so gori omenjeni: kršelj, kašelj
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i. t. d. — Da ima sever le se vera, mi je novo; kolikor vem, veliká

veina slovenskega národa govori severja in tako uita tudi Mikloši (V

Gr. 112, 135) íq Levstik (o. c. §. 13. c). Primerno bi pa bilo, da bi bil

pisatelj iz Levstika navel tiste substantive, kateri ne omehujejo r"* : prepir,

prostor, sotór, zbor, tovor, govor, sveder, steber, sir, dar; k pohvaljeni

Levstikovi opomnji pa povem, da govoré po Krasu jáworja, r7r.'or]a. (razora)

— §. 28. IjÔ: ženská je po Goriškem in po Krasu siibstantiv in pomení

mulier, žena pa uxor. — §. 31. Gledé pisave gen. pi.: nití/, kostí/,

Ijudi/ bi bil g. pisatelj boljše storil, da bi bil ostal pri Miklošicu, to je

pri tera, kar Slovenci vresnicigovore. Do zdaj nisem slišal govoriti

še nobenega Slovenca nity. Ta nepotrebná novotarija, proti kateri je g.

Cigale po „Novioah" že marsikako resnino povedal, izginila bo, kakor je

izginil n i j. Kdor je prijatel] blagoglasju, oblike nit i j nikdar no bo za-

govarjal.*) — §. 33. 2. Oblike: valové, duhove, sledovo, zidove, mehove,

stanove, glasove , rogove, vrhove, vetrove . . . se slišijo še po goriškem

Krasu.

Sklanjatev osebnih zaimen prišteva pisatelj pronominalni dcklinaciji, da

si ima veliko vec slinostiz nominálne deklinafijo in je ž njo z maliraiizjemami

identina. (Prim. Mikloši V. Gr. IP 44.) Ohranil naj bi bil torej pisatelj

razdelitev Miklošievo
;
pedagogini predsodki, katcre jedine je imel g. pi-

satelj pri tem pred omi, s pisateljevo uredbo Se niso nikakor paralizovani.

— §. 37. IT. 4. Po Goriškem je nja = njen : nja m š ihr Gatte; ta

n ja je seveda druganega izvira nego koroški nja (= njega). Gor. nja

je po moji misii postalo iz njo (morda njeje, stsl. jeje) in sicer po raz-

merju

(")j? (imd- (n)já (njejá?) = peta: päta

= repi, : räp —
Kakor káže 4. opazka §. 38., ni g. pisatelj zložené deklinacije práv

pogodil ; vrhu tega naredi par neveljavnih sklepov, ako nastavlja naslednje

proporcije

:

gospí} : gospoj a = dobra : dobraj.'j,

gospe: gospoje = dobro: dobreje (za dobryje)

gospe : gospoji •= dobri : dobrejej

gospa : gospoja = dobra : dobrojejí^.

Da so te proporcije napane, razvidno je na prvi pogled; kako se

more gospojfj na isto stopinjo postaviti z dobrq,ja?! Po tem poti ne pri-

demo nikdar do slovenské zložené deklinacije. Rekel je sicer že Safaík,

Poátkovó staroeské mluvnice 53. o eški zloženi deklinaciji, da je nastala

*) Pokojní nadzornik Šolar je gen. nitij zagovarjal tudi z didaktinega sta-

liša, da uenci lóže loijo gen. od noin. in acc. pi. Ured.
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iz zveze sklanjaneiia adjektíva s sklanjanim zaimenom j h. AU Mikloši je

v svoji razpravi „Ueber dio zusammengesetzte Declination in den slavischen

Sprachen" (Sitzungsber. der k. Akadémie der Wissenschaften
;

phil.-hist.

kl. Bd. LXVIII. 133— 156) neovržno dokázal, da však greši, kdor stališe

staroslovensko sprejema tudi za druge slovanské jezike. Tudi Šaman to

vé in v 3. odstávku na nekaterih oblikah (dobro -\- jega, + jemu, -f- jem)

Miklošiev náuk priznáva, ali précej po tem ui, da je dobro skreno iz

dobraja, kar se vé da ni práv, ker dobro je skreno iz dobro -j- jô. Tudi bi

bili želeli, da bi bil pisatelj vsaj omenil starih konnic i g a, i m u, katerim

smo pred nedavnim dali slovo — kdo vé, ali po pravici? (Prim. platnice

„Cvetja z vrtov sv. Franiška" 1 . II. zv, 11.) — Komparative bližiši

ožiši, kraiši (§. 41) si razlagam tako, kakor stariši iz starej ši.

Izbližéjši, ožéjši, kratéjšije postalo najprej bližéši, ožéši

kratéši, kraeši, kakor govore še nekateri Stajerci in hrvaški Slo-

venci; napósled, ko je naglas preskoil z jati na predstojei zlog, se je

razvila današnja oblika : bližiši, ožiši, kraiši. — Oblike ožji, kraji,

veji, bližji (katere so se nekaterim dandanes bolj priljubile od pravilnejših

:

óži, krai, veci, bliži) postale so najbrže iz ožéji, kratéji, ve-

eji, bližéji (cf. adv. bližej, ožej), ko je naglas prestopil na prvi zlog,

ter se je é spremenil v i in je napósled izpal. Oblike : oži, krai, veci,

bliži zopet so nastale iz ožoši, kratbbši, veiaši, bliži9Ši : ožši, kratši, kraši,

veši, bližši : ožži, oži, kratši, krai ; vetši, veci, bližži, bliži. —

Pri konjugaciji (§. 66.) bi želeli, da bi pisatelj brezosnovne spregatve

ne bil imenoval nepravilne. Na stvari ni ni nepravilnega in s takimi iz-

razi se vzbujajo v uenci le napani pojmi. —
V §. 57. je pisatelj pri glagolih II. vrste za part. praet. pass. vložil

dignen; ne vem, ali kje drugde tako govorijo, nego tam, kjer sploh iz-

govarjajo za nj. Mikloši je v svojo slovnico sprejel obliko : dignjen.

Ako pa hoemo biti dosledni v izganjanji analogijskih tvoritev, spremeniti nam

je sploh vso pisavo. Ne morem kaj, da ne bi za vse one, ki pogrevajo staré

opušene oblike, postavil sem par besed treznega nemškega filológa: „Eine

schriftsprache, die dem praktischen bediirfnisse dienen soli, muss sich ge-

rade wie die lebeudige mundart mit der zeit verändern. Wenn sie auch

zunächst auf dem usuš eines schriftstellers oder eines bestimmten kreises

von schriftstellern berulit, so darf sie doch nicht fur alle Zeiten an diesera

muster unbedingt festhalten, darf sich zumal nicht exclusiv gegen ergän-

zungen verhalten, wo das muster nicht ausreicht. Der einzelne darf nicht

mehr bei allem, was er schreibt, das muster vor augen haben, sondern er

muss wie in der mundart die sprachmittel unbewusst handhaben mit einem
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sicheren vertrauen auf seiii eigenes gefuhl." (H. Paul, Principien der Sprach-

goschichte, Halle 1880. pg. 271.)

V osnovstvu moramo grajati, da se ravna pisatelj v nekem oziru

pretesno po 2. zvezku Miklošiéeve V. Gr. Tam namre ima Miktoši po*

sebne názore o korenih ter nastavlja n. pr. korene v obliki vlk, v r g.

Cudno se nam zdi, da je pisatelj naše slovnice, ki je vendar za glaso-

slovje rabil prvi zvezek „Vergleichende Grammatik" v drugi izdaji
,
popol-

noma prezri, da je Mikloši náuk o korenskih oblikah vlk, vrg zavrgel

in da sprejenia v novejšem asu oblike velk, verg. In to bi bilo pri-

akovati tudi od njega. — V §. 71. 16 misii pisatelj, da je rezijanski

m a v vzgledu „si junák, ma (pa) hudak" soroden se sufFiksom m\>, ma.

Moti se. Ta partikula, znana po vsem Primorskem med Slovenci in Hr-

vati, ni domáca, ampak je laška : it. ra a, furl. m á, franc. m a i s iz lat.

magis. — §. 73.: perotnica ni iz besede peroten, ampak iz ad-

jektiva v ženski obliki: perotna. — Kakih nael se je držal pisatelj pri

naštevanji glagolov v §. 76—81., ne moremo si razjasniti, kajti asih je

izpustil práv iiavadne glagole. — V §. 78. tiskovno pomoto zametereti

beri zamatoreti. V tretji vrsti so v Miklošiu in Šumanu navedeni neki

glagoli, ki spadajo tje saraó v nedolonikovih oblikah, v sedanjikovih pa

so že prešli v 1. razred V. vrste : mehati: jabolka v legi meh-
ajo, obožati, opešati; popolnoma v V. vrsto spadajo po moji misii:

divjati, otešati, shujšati. — í^. 80. 4. b, pisati je slovenskí gol^uf, ne

goluf: it. gaglioffo; c) kore glagola sysati, jest) a ne s b s; iz tega

bi imeli le slsati. Pri glagolih V. vrste zdi se mi potrebno, tudi nekaj opomniti

o tvoritvi iterativnih glagolov. V novejšem asu so nekateri naši pisatelji

zaeli pisati proklinati, spouiinati ... mesto preklinjati, spo-

minjati. Mislim, da tega ni treba. Kjer Slovenci izgovarjajo ist n j (= n),

mislim, da vedno le preklinjajo in se spominjajo. Stará slovenšina

ima res proklinati itd., ali naj nji na Ijubo zavržemo svojo pisavo in svoj

izgovor ? Mislim, da ne, kajti potem bi tudi ne smeli zatezati besed, ampak

samo zategati, ne bi smeli vec vprezati konj, ampak samo vpregati,

soivje bi nam ne smelo ve p rez a ti, ampak samo p regát i; stvar je pri

zatezati, vprezati in spominjati, preklinjati istá: tu imamo

namre za tvoritev iterativnih glagolov nov sufiks i a
,
ja, kateri je res da

mlajši od sufiksa «, ali vendar že prestar in preve vdomaen, da bi mu smeli

vojsko napovedati; saj se tudi Srbi zaklinjajo in spominjajo! —
Postanek glagolov VI. vrste, kakor ga Šuman razlaga, ni nam po godu. Prim.

Mikl. II. 485, 486. Gospodovati je pac postalo izgospod-uati
;
poue-

vati iz pouki-uati, poukjovati, pouovati, pouevati. Ako pisatelj misii, da bi

bilo oslabevanje av v ov , u y tem sluaji staro (pouavati, pouovati,
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pouevati), moti se. — Vprašanje je, da li je stáva Bau (§, 83 b) od

glagola staviti; mi mislimo prej, da je od glagola stati. Še le od sub-

stantiva stáva (Bau) iz stati je izpeljan glagol staviti, eine stáva

machen, bewirken, dass etwas stehe. Stáva Einsatz, Wette pa je vsakakor od

staviti. — Adjektivi s sufiksom jia (§. 86.IL)sosicer dandanes v našempisme-

nem jeziku postali redki, ali národ jih rabi še precej pogostoma. Po No-

tranjskem se delajo s tem sufiksom adj. poss. celo od priimkov na — i;
pri tem je substantiva zadnji zlog v razliko od adjektíva povdarjen krátko,

adjektiv pa dolgo :Ta mož je Petri: dieser Mann ist (heisst) Petri—
ta vôl je Petri: dieser Ochs gehôrt dem Petri; ta je Petria (adj.)

krava: das ist des Petri Kuh. — Pisati je vtorek ne utorek (§. 88. II.)

ker naša oblika odgovarja stsl. viatona se sufiksom lak-b, ne pa ator-j-Tskia

— V besedi zidar (§. 89. 2.) ni sufiks r+jia, ampak arJTaj pred a-"*""

sufiksa arJTa pa je a glagolovega debla izpal. — Vrat, Hals, (§. 92) pa
ne bo od korea ver, vezati, ampak od korea ver t + 1> (drehen) ; da pa

so vráta iz korea ver je verjetnejše. — §. 99. 8. es ni slabejáa oblika kon-

nice os, ampak po pravilu bi se irael nominativ debel na es glasiti práv

za práv slove, kole, tele iz sloves, koles, teles. Ali konnica e je na-

vadna samo po mehkih soglasnikih, zato so ti maloštevilni samostavniki

spremenili e v o po analogiji veine srednjih substantivov: e sta ohranila

ulé in ojé (ako z nominativom sploh spadata semkaj). Primeri . nebe,

p. niebie poleg niebo.

Opazka o rabi števnikov dva in oba pri dualu, ki pravi (§. 124, 1),

da pri imenih lahko stojita ali se pa opušata, ni popolnoma v redu in

jasná. Prim. Mikloši, Vergl. Gr. IV^. 41. Boljše bi bil pisatelj storil, da

bi bil vse pravilo postavil sem. — V 2 odstávku istega §. pa ui: „roka

in noga stojita v dvojini v zvezi z besedama dve ali obe, samé za se

pa v množini," . . . potem pa pristaví: „Isto tako vsaka skupina, ki ima

dva dela: rokavice, škornje, hlae i. t. d." Res se pravi tudi dve

rokavici, ali neslovenskí je dve hlai, ker od substantivov, ki so

pluralia tantum, dual ni v rabi. Vzrok tému je pa ravno to, da se

ti substantivi rabijo samo v — plurálu ! Sicer opozorujemo bralca na

§. 134. 1, kjer Šuman sam ui, da pri samostavnikih, ki so navadni

samo v množini, mora stati numerale distributivum : dvoje, oboje. — V

§. 130. c v novem odstávku, pristaví k besedám : „Dalmatin še piše" tudi:

„in po Krasu še govoré". — Kazalno zaime sam (§. 138) je premalo

natanno in kolikor toliko nerazumljivo razloženo. Zakaj se pisatelj ni

bolj držal Miklošia, kjer je stvar tako dobro in jasno razložena v Vergl.

Gr. lY^ 96— 99!— §. 144. 3. odst. beri mesto navajajo: uvajajo.—
(Konec prihodnjií)
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III.

Jezinik.

Knjiga Slovenska v XVIII. veku. Spisal J. Mam. XXII. Leto. Natisnil in založil Rudolf

Milic v Ljubljani 1884, v 8, 82 str. Cena 60, po posti pod križnim závitkom 65 kv.

V prejšnjih Jezinikih (od 9— 20. teaja) opisaval nam je trudolju-

bivi in za književno zgodovino slovensko velezaslužni g. prof. Mam živ-

Ijenje in delovanje posameznih novejših pisateljev slovenskih ; v 21.

letniku pa nam je podal kratek pregled „knjige slovenské v dobah

XVI. XVII. veka." Letošnji Jezinik (XXII. leto, ponatis iz „Iliteljskega

Tovariša" 1884) nadaljuje le lanskega ter razpravlja ,,knjigo slovensko v

XVIIÍ. veku" z izredno, vsestransko vestnostjo, ki jo nam oitujejo sploh

vsi Marnovi spisi. Osnovano je to delce na podlagi Pohlinove knjige „Bi-

bliotheca Carnioliae", književno-zgodovinskih razprav, objavljenih po Do-

brovskem, Copu in Safaiku, Kopitarji, Slomšku in dr. ter obseza književno

delovanje petdesetih pisateljev preteklega veka. Vrhu tega nam navaja ve
novih izdaj že prej tiskanih knjig, našteva šest in dvajset del neznanih pi-

sateljev in omenja staré slovenské pesmi iz leta 1733. Jedno izraed njih :

„Cantus alius de vanitate mundi" (v letošnjem Jeziniku na í), stráni po-

natisneno), razglasil je bil lastnik teh „pesemskih bukev" (neki F. P—h. ?)

že v „Novicah" 1. 18í)2., str. 43 -44. Pesmij prvá polovica je tiskana,

druga v rokopisu, ki ima na zaglavji naslov: ,,Cantilenae variae partim

antiquae, partim novae in hunc libellum transcriptae, ne pereant et

oblivioni dentur, ut posteris devoto iisui esse queant". H koncu pa se

bere podpis: „Has cantilenas conscripsit in octobri 1733 Antonius
Wider Par v istá". Nekatere teh nabožnih popevk so bajé jako staré. —

Tudi v 18. veku je slúžilo slovstvo v obce le verskim namenom in

ker je bil duhovski stan takrat skoro jedin usposobljen gojiti književnost,

ni se uditi, da je ona malo da ne samo cerkvena in da nam Jezinik

Izmed petdesetih pisateljev ne ve ve ko osem neduhovnov navesti. Po-

božni možje so izdajali tudi pesmi — svete po vsebini, a kake v obliki I

Saj jim je bilo le do tega, da so ž njimi izpodrinili : „te druge prasne,

nanúcne, folž peissme" (gl. Jez. str. 5. Ah. Steržinar), da bi Slovenci:

„vse posvetne inu nesramne pejssme opustili" (Jez. str. 26. Pr. Laureni),

ali kako velí M. Redeskini (Jez. str. 52.) : „de be se taiste salublené,

gerde, od pregrešneh rey . . . skupzložene popevke . . . posehmal usem

iz pote, inu iz glave spravele". Vendar pa je zagledalo beli dan tudi

nekaj posvetnih knjig, zlasti jezikoslovnega, lekarskega in šolstvo zadeva-

joega obsega; celo lepoznanstvo, imenoma dramatino pesništvo je tedaj
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pognalo svoje prvé kali. A vsc, vse je pisano v strahotnem jeziku, spake-

dranem v oblikoslovji, potujenem v skladnji. Kaj uda, ko je bilo šolstvo

in sploh vsa odgoja latinská in nemška ! lovek n e m š k i odgojen, 1 a-

linski ue — pa piši slovenski! O žalostnih teh razmerah bridko

tožijo mnogi pisatelji tiste dobe, n. pr. p. Hipolit, pišo : „Difficultas

hujus idiomatis non inde oritur, quasi hoc proprijs careret significatio-

nibus . . . quod autem plerumque in Literatis a sua perfectione deficiat,

causam non incongruam puto esse, quod illi penes nativam pluribus alijs,

aut saltem in scholis ludimagistralibus, gyranasijs, Curijs, Dicasterijs, pro-

cessibus, literis, ad morem Austriae, per totum Ducatum Carnioliae po-

tissimum et quasi unicam profiteantur, quo fit, ut duní hos lingua Scla-

vonica loqui contingat, si vocabulum proprium statim in promptu non

habent, illud a Germanismo, quo penes vernaculam instructi sunt, illico

emendicent, et saepe admodum ridiculos ex Germanismo et Sclavonismo

commixtos eíTorment discursus" (i z predgovora k njega slovnici, gl. Jez.

str. 2— 3). M. Pohlin pa pripoveduje o Kranjcih : „Usi Kraynsku ali Slavensku

govore: per Gospôski pak se use po Nemšku piše, inu naprejnôse" (gl.

njega knjigo „Kmetam za potrebo inu pomo", Jezinik str. 34). Isti pi-

satelj toži v nemškem predgovoru k svoji ,,Kraynski Graramatiki" : „Solska

mladina se zdaj ne priganja tolikanj k latinšini, kot k izvoljeni nem-

žini. O da bi se poprijemala tudi pravé kranjšine, ker bode ji po dokon-

anih šolah vmes v tem jeziku skerbeti za lastni blagor, pa tudi drugim

v prid. To smo zanemarjali i. t, d. (Mamov prevod v Jez. XIV. str. fi.).

Vkljub ternu ne smemo jim vsega oprostiti, kajti mnogo napak zakrivila

je i njih lastna malomarnost. Imeli so že nekaj prednikov, izmed katerih

so mnogi dokaj boljše pisali; istodobni slovniki navajajo za práv navadne

pojme, kakor : Zeit, Leben, Tugend i. dr. postené slovenské besede : as,

življenje, ednost, in vendar nahajaš v njih spisih spake : „u tugentah"

(Basar, Jez, str. 11.), ,,za caita" (Gorjup, Jez. str. 37.), „vteh caitih"

(Repež, Jez. str. 37.) i. t. d. Zakaj pa vé n. pr. Hasí (Jez. str. 40)

pravilno pisati : „V as", „Ta vprini as"? Celo jeden najboljših pisa-

teljev te dobe, J. J apel j ni se hotel odkrižati nepotrebnih tujk kakor:

erbi, troštar, gajžlati, da-si hudo zabavlja o Dalmatinovih nemiznah:

leben, zajhen, guant i. dr. (gl. Jez. str. 61.). A poleg razslutega M. Po-

hlina nam menda ni nihe huje spalil slovenšine, nego gróf Jan. N e p.

Edling. Bodi mi dovoJjeno, podati itateljem le nekoliko cvetek divnega

jezika njegovega: ,,Notervifchaine od poduzhilla zhes" = Einleitung, von

der Lehrart iiberhaupt, „to gorpostauleine skus ta zela Schulordenga" =
die Bestimmungen durch die allgemeine Schulordnung, ,,naprejhrajnoste"

s= Vorlesungen, „kspetuzetnost ali spetuzetju" = Wiederholung, ,,ta bi-
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teoe" ^ das Wesentliche i. t. d. (glej Jez. str. 53, 54.). Skoro se lo-

veku škoda zdi papirja in aša, ki ga je tiskarna potratila s to oblodo in

srno smo pomilovali uenega g. profesorja, ki je moral toliko také zbrode

preitati, da nara je spisal književno zgodovino 18. veka. Proti tej „spa-

kedrani kranjšini^' mora se pac slovenšina prekmurskih pisateljev kla-

sina imenovati (prim. Jez. str. 47., 69.).

Poleg vseskozi vestno in natanno posnetih letnih številk in naslovov

podaje nam tudi letošnji Jezinik le najvažnejše rtice iz življenja posa-

meznih pisateljev, ne da bi njih delovanje ocenjal ali kázal, v kaki zvezi

so bili med seboj, kako je drug na drugega vplival i. t. d. Zato pa je

dal g. pisatelj iz njih del ponatisniti daljše ali krajše odlomke (veidel

„predgovore" ali kjer možno, prevode istili mest), tako da more pazljivi

itatelj, primerjajo jih med seboj, lahko sam doznati, je li dotinik v je-

ziku vspeval ali rakovo pot hodil. S to pouljivo zbirko vzgledov je

g. Mam Jezinikovo vrednost podvojil, ker nam ne podaje le književno-

zgodovinske knjige. marve hkrati tudi nekak cvetnik ali nekako ,,chre-

stomathijo" (sit venia verbo !) iz pisateljev minolega stoletja. Vrhu tega

se mu mora v posebno zaslugo šteti i to, da je po zanesljivih virih po-

pravil nekatere pomote, ki so se iz Šafárikove književne zgodovine zatro-

sile v druge knjige. Tako n. pr. naveša, da je bilo Paglovcu (po

krstnih bukvah) ime : FranceMihael, ne Janez Ludvik, da je Repež
rojen v Cirknici, ne v Ribnici (gl. Šaf. str. 25.); opirajo se na Coj-

zovo pismo, pisano Vodniku (gl. Yodn. Sporaenik 1859, str. 47.) pri-

lašuje slov. prevod Wolstajnove knjige : Bukve od Kug inu Bolezen Goveje

Živine, tih Ovac inu Svi" A. Linhartu, ne pa s Pohlinom (Bibl. Carn.

p. 18.) in Šafárikom (str. 9 7) J. Ig. F anton u de Brunn. Le pri M.

Pohlinu ne bi bil smel g. pisatelj zamolati, da smrtno leto njegovo (5.

febr. 1801?) še ni dognano ; kajti vrstnik njegov, H en r. Ju r. H of f pri-

poveduje, da je umri še le 1. 1804. (gl. ,,Ljublj. Zvon" I. str. 699.).

Ob pisavo ,,Križski" spotikal sem se že lani in grajati jo móram

i letos ; tako pri nas ni pisal in ne piše nihe niti more kdo tako izgo-

varjati ; ako se je g. Mamu oblika z nestopljenimi soglasniki toli uljubila,

piši rajši po staroslovenskem ,,KriŽLski". Sicer sem si v svesti, da mu
bode tudi moj letošnji opomin le ,,glas vpijoega v pušavi"; kajti že Ja-

nežievi „Glasniki" (1. 1865., 1866., 1868.) so me dovolj uverili, da Je-

zinik ne ustreza rad presojevalevim željam. Sicer bode pa ta oblika

najbrž sasoma izginila brez sledu, kakor so n. pr. izginile oblike pusen

i. t. d., ki jih je g. prof. Mam pred nekaj leti zael pisati.

Knjigi na elu stoji úvod, naslovljen : „Veri in Omiki". Ker sem

bil s svojim lanskim poroilom o XXI. Jeziniku nehoté dregnil uprav
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v sršenovo gnezdo, nádejal sem se letos spodobnega strokovnjaškega odgo-

vora, ki nam ga je širokoustno obeta! „Slovenec'" nad rto in v podlistku.

A Ískal sem ga zaman. Mesto tega pa je g. pisatelj, znan mojster v zbá-

danji, piknil, ali kakor bi dejal „Jezinikov zvest itatelj" : malo požgakal

„Lutrovce", trde: „Nesrecna je bila novoslovenšina, ker spoeta po

novoverstvu, a vendar srena, kajti protestantovski pisalci uživajo preko

katoliških popolno priznavanje pri iiovill uenjakih slovenskí h. Ni

nesree brez sree". — Kaj pa stari, n. pr. Vodník, Metelko? Kaj

je bilo moje lansko dokazovanje le „bob v steno'' ? Ali je g. Márnu ros

tako hudo priznávati protestantovskim pisateljem vsaj nekoliko zaslug ?

Mordg, mi namerava g. profesor v katerem poznejših Jezinikov ob-

širneje odgovoriti. Však odgovor od njega, strokovnjaka, mi bode

dobro došel
;
poštenega boja za pravico in resnico se ne bojim, sprej-

mem ga vsegdar, e treba tudi z odprtim vizirjem, kajti „nasprotje vzbuja

življenje". Zeló bi mi bil g. pisatelj že lani ustregel, da se je oglasil moš-

ko sam in da mi ni na vrat našuval svojega malo otesanega hlapca.

Prihranil bi bil lahko sebi in meni par neprijetnih trenotkov. Letos se

menda g. profesorju nisem zameril, upam tudi, da nisem znova razdražil

„Slovenevih" bojevitih vojšcakov. Pomljiv Preširnovih rezkih besed o

kranjskih duhovnih vem sicer, da mi mojega lanskega greha nikdar ne

odpusté. Saj so ti „izbirljivi" gospodje izlili svoj žolc nad menoj celo o

priliki, ko sem neke grešnike sváril in njih kvarno poenjanje grajal ter

mislil, da mi bodo zato hvalo vedeli vsaj duliovniki, ,,od Boga postavljeni

uvaji nravnosti". Ako se me polotijo na tak malo uljuden nain tudi

letos, molé se jim bodem umaknil v zatišje tolažljivega preprianja, da

se mi krivica godi. Z Ijudmi, ki nasprotnika brez pravega povoda na-

padejo surovo (po njih terminologiji : d o v t i p n o I), oitajo mu neved-

nost in puhloglavnost, prisiljeno obrambo njcgovo pa imenujejo „pamphle'

— z Ijudmi, ki jedro tujih (t. j. Marnovih) mislij svetu prodajajo v ne-

edni lušini svoje domišljivosti, — z Ijudmi, katerim je Juria (v lite-

rarnem obziru gledé na obilnost pisanih del) primerjati Bleiweisu „crimen

laesae maiestatis", katerim so D. Trstenjak, B. Eai, S. Gregori in umrši

knez in škof Dr. J. Zl. Pogaar „slabo pogojeni" uzori, Preširen le pijanec

in razuzdanec, Gregori bogotajnik, poezije njegove pa „proklete", — s

takimi Ijudmi ne govorim jaz o literaturi niti besedice ve.

Fr. W.

iJK
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Nove muLikalije.

I.

Pobožní vzdihi, latinská maša za soprán, alt, tenor in bas z dodaním sprem-

Ijevanjem na orgljab. Uglasbil f Avgust Armin Leban, c. k. uítelj na vad-

nici v Gorici. Delo I. Cena 1 goldinar. Na svetlo dal in založil Janko Leban. —
Natisnila Klein in Ková (Eger). V Ljubljani. 1886.

Maša ima tudi jednak naslov v talijanskem in nemškem jeziku. Pred-

govor v omenjenih treh jezikih ee tako glasi: „Priujoo mašo je uglasbil

pokojní moj brat, ko je bil malo cez dvajset let star. Takrat je imela še

slovenskí tekst. Pozneje jo je pridno pilil in popravljal ter jo poslal na

to „Glasbeni Matici", katera je izrekla, da je maša izvrstna ter namenila

skladatelju astno diplome.

Po bratovi prerani smrti sem izroil mašo v pregled strokovnjakom,

tako n. pr. Mugnoneju v Gorici, Bíanchiniju in Cremaschiju v Trstu, Fr.

Kuhau v Zagrebu, Danilu Fajglju v Tolminu. Vsi ti odlini glasbeniki

so imeli za to mašo mnogo hvale ter so me navdušili v to, da jo danes

izroam javností. Oblíko sem ji pustil neizpremenjeno, namre tako, ka-

keršno ji je dal skladatelj sam, malo aša predno je umri. Želim, da slavno

obinstvo to muzikalno delo v živenja cvetu umršega skladatelja veselo

vzprejme,

V Lokvi (Corgnale), meseca januvarja 1885.

Janko Leban, Ijudski uitelj."

Kakor je iz predgovora razvidno, ima omenjena maša dovolj pripo-

roíl, in bilo bi jo odve omenjati, da si ne bi štel v dolžnost o tem Le-

banovem najboljšem delu še posebe izpregovoriti.

Težavno je ocenjevati muzikalno delo skladatelja, kateremu ni bilo

usojeno v teku kratkega življenja podati svetu mnogo svojih glasbotvorov,

iz katerih bi se bil odseval sam; težavno tudi zato, ako se pomisli, da

so se celo glasbeni prvaki v kritiki motili : glasoviti skladatelj Schicht

imenoval je n. pr. Beetíiovna „muzikalno svinjo". J. Schaul, za Mozarta

znamenit kritik v Stuttgartu, je Andréejeve skladbe našel za 100 "/o boljše

nego Mozartove
;
prvé je imenoval naravne, mikavne, a poslednje zmešane,

pretirane. Haendel je o Glucku rekel: „Gluck umeje skladbo toliko, ko-

likor moj kuhar". Beethoven pa se je z glasovíto Mozartovo opero „Don

Juan" šalil. Qulibischeff je o heroini Beethovnovi simfoniji rekel, da je

zmešana studija sicer talentiranega, a nezrelega idíjota. —
Mogoe je torej pravino oceníti glasbotvor onému, kí je zmožen

sorodnega spisatí, ali pa se popolnoma utopiti v dúha skladateljevega. Ker
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pa se ne drznem trditi, da bi imel jaz omenjene zmožnosti, móram ome-

niti, da je moja ocena gledé tega dela subjektívna, naslanjajoa se na

mnogoletna izkustva v glasbi.

Oziroma harmonizacije v ti maši sem trdil že prej, da je na kacih

raestih naravnost drzna, a po vsem pravilna ter káže, s kakšno lahkoto

je Avgust Leban premagaval harmonine zapreke brez škode lepoglasja; ali

dodati mi je ti trditvi še to, da so muzikálni motivi razvršeni v vsi maši

logino-formalno. To jasno spriuje, da skladatelj ni po navadi ne-

katerih skladateljev napisal kópo motivov zaporedoma v celoto, marve je

jedno misel znal utemeljiti, zdaljšati in razviti. Zato pa je tudi ta maša

kakor bi Nemec rekel; „aus einem Guss". Táko postopanje je v kompo-

ziciji prevažno ; znak je, da ima dotini skladatelj resnien muzikalen

ut, podprt po rezultátu teoretinih studij.

Nadalje je pisana ta maša v narodno-cerkvenem dubu, ali drugae

reeno : skladatelj se je poslúžil vseh dovoljenili moderno-liarmoninih oblik,

prilegajoih se melodijozni skladbi. Práv zato pa se nahajajo tu pa tam

harmonini postopi, ki utegnejo na prvi pogled osupniti, a to je le na-

videzno. Semkaj prištevam nenavadni postop terckvart-akorda v seksto

;

dalje pomanjkanje kvarte v kvartsekst-akordu in postop terckvart-akorda

v posledujoi kvintsekst-akord. Ker ti akordi, oziroma njih presledki niso

bili mišljeni v dvojnem kontrapunktu oktáve, smatrati je njih pomen kot

harmonina masa, ki se pravilno razvezuje. Harmonija pa je dan danes toliko

razvita, da smemo glasbeniki imenovati naš vek z muzikalno harmonijo

nasien. Ni udo torej, da se je pokojni skladatelj posluževal v obilni

meri bogatega harmoninega zakladá. To kažo, da je bil sam znamenit

harmoník.

Obšírni delí te maše so brez monotonije ízredno karakteristíno se-

stavljení, Da se pevcí ne utrudijo, preskrbel je vestni skladatelj s tem,

da je na kritíníh mestih postavil sólo pa prílínih odmorov. Spremljevanje

je petju analožno ; vzdržuje pa menzuracijo in tonaliteto pevsko z vezanimi,

orgljam primernimí akordi. Pozná se, da je pokojni Avgust bil ob jednem

zveden organist, ker je ízvzímší poetníh taktov ,,B*3nedictusa", ki so pí-

saní v klavírskem zlogu, písal inštrumentu príkladno.

Skladba je torej jako zanímiva. V skupností se bo glasila mogono-

impozantno in ne motim se, ako trdím, da je pravá slovesníca — poleg

tega pa ne težka.

Naj si torej vsakdo, komur je marí za lepo, umetno-melodijozno glasbo,

omíslí to znamenite delo. Preprían sem, da bode ž njim zadovoljen. Cena

obšírni kompozícíjí je neslišano nízka. 25 stranij prene oblike v velikí

osmerki se za 1 gld. ne udobí nikjer!
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II.

Údom svojim je „Glasbena Matica" poslala za leto 1884. naslednje

kompozicije :

a) K Tebi srca povzdignimo! Maša druga za moški zbor, uglasbil Anton
Nedved. Tiskala Engelmann in Múhlberg v Lipsiji. Cena?

Ta maša je mene srno oveselila. Glasba v nji svedoi, da jo je spísal

mojster, ki teorijo glasbe temeljito umeje, poleg tega pa svoje misii in ute

pcresii izroa v taki obliki, da postane kompozicija éterske lepote. Pa to ni

ští vse I V ti maši je však posamezni del toliko karakteristien, da more ko-

likaj veše poslušalec, tudi ako ne umeje teksta, takoj razsoditi, je li Kyrie,

Glória i. t. d. Cestitam torej vrlemu skladatelju na ti maši. —
Da pa maša pokaže svoje lepote, treba, da se tako poje, kakor g. skla-

datelj želi. Zahteva ce v to svrho vrlih pevcev in maša mora biti, predno se

predáva, od skušnje tako reko še gorka.

V 26. taktu Agnusa pri besedah „vžili mi" nahaja se nenaravni kvintni

postop med II. tenorom in II. basom. Znano mi je, da je postop isté kvinte

v zvekšanem kvintsekst-akordu pravilen, da pa je ta postop pri kvintsekst-

akordu, izvirajoem iz postranskega sept-akorda II. skalne stopinje dovoljen,

nisem še nikjer ital. To je malenkost, a za kvintnega lovca recept. G. skla-

datelj bo znal to razjasniti. 4. takt Agnusa ima nepravilen naglas besede

mi/osti, mesto milosii. Ker tu padá zlog lo na „tbesis", poudarek taktov,

treba tu tekst izpremeniti. G. Skladatelj naj mi teh opazk, ki se tiejo ma-

lenkost! in krásni kompoziciji ne škodujejo, nikar ne jemlje v zlo.

b) Darilo. Besede M. Vilharjeve. Samospev za srednji ženski ali moški glas

spreraljan s klavirjem, nglasbil Anton Nedved. Musikaliendruckerei von

Jos. Eberle et Comp. Wien, Seideng. 7. Cena?

O ti skladbi moramo trditi, da je g. skladatelju melodija naravnost iz

nebes padla. Naj bi se napísalo še sto melodij na ta tekst, težko bi katera

prvo le približno dosegla. Nepotrebno se mi zdi še kaj vec o ti skladbi pi-

sati, ker sem si v svesti, da bo postala národná, kakor tudi je národu iz srca

vzeta.

c) Slovo. Pesem Boris-Miranova. Dglasbil za moški zbor in tenor-solo ter po-

klonil slávnemu Zpévackemu spolku na Dnnaji Anton Ne dve d. Tisk? Cena?

To je velitasten zbor, v katerem je pokazal vrli skladatelj dobri del

svoje moci. Zato pa kompozicija ni lahka, kakor bi bilo soditi. Monim in

dobro urjenim zborom pa bode „Slovo" biser, s katerim se morejo ponašati.

d) Osem nápevov za moške glasove zložil A n t. Foerster. Zvezek XIII.

natisuili J. B lazníkovi dedii. Cena?

To delo našega slavnega glasbenika pria, da se v vseh strokah glasbe

uti domaega. Da pa njegova glasba ni vsakdanja hrana, to je umeti. Foer-

sterjeva glasba je to, kar ima biti: je zdravá, tena hrana; zatorej pa ne ugaja
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takoj ušesn, navajenemu sentimentálne glasbe. Polagoma še le spozná po-

kvarjeni ukus, kaj nam g. Foerster ponuja. Ker so napevi namenjeni izur-

jenim pevskim moem, zato pa so tudi precéj težki ; a premagati se bodo dale

težave s pridnostjo. Trud se izplaa izvrstno.

e) Pozdrav iz daljave. Parafráza za klavir zložil Hrabroslav Volari. Op. 2.

Tiskala Engelmann in Múhlberg v Lipsiji. Cena?

Kakor je bil skladateljev „Venec nápevov delo I." radostne vzprejet,

tako in še bolj zadostno bo posegel vsakdo, ki se bavi s klavirsko glasbo, po

ti lepi skladbi. Ker mi je znan izredni talent tovarišev, móram povedati, da

bi na polji glasbe mnogo obetajoega mladega moža rajši videl na poti glas-

benega izobraževanja nego v sedanjem stanu ; ne da bi sovražil njegov stan,

v katerem sem sam osivel, marve zato, ker se bojim, da bi se redki talent ne

utopil v borbi za vsakdanji siromašni uiteljski kruh. Koliko muzi-

kalno nadarjenih mož imajo Slovenci ! Da bi se pac hoteli naši merodajniki

kaj zanje pobriniti! A žalibog se glasba, ta najimenitnejša, loveka najbolj

blažea umetnost pri nas popolnoma prezira! — To je znamenje aša, v

katerem puhli realizem tako predrzno razpenja peroti svoje.

Pa bodi si ternu, kakor hoe. Vrli skladatelj naj se ne dá odvrniti iz

pota, katerega je nastopil. Dasiravno mu bode nebeská glasbena umetnost

mnogokrat v nasledkih rodila zeleno zavist, rumeno sumnienje
in modro preziranje, tolažila ga bode vendar v težavnih urah, katerih

je bornemu uitelju toliko usojenih. — Naj pomisli, da so se morali udje slav-

nega glasbenega triumvirata, Mozart, Haydn in Beethoven trdo boriti za svoj

obstanek. Naj dalje pomisli, da bi nam bil Schubert, prvák pesemske glasbe,

zapustil mnogo vec svojih glasbenih základov, ako bi si bil mogel toliko

prihraniti od svoje preborne poduiteljske plae, da bi si bil kúpil potrebnega

papirja.— Ker tega ni imel, primoran je bil po smeteh iskati papirnatih ostan-

kov, na katere je strmeemu svetu napisal mnogo svojih neumrljivih, veno

lepih nápevov. — A kolo aša se naglo zavrtí : práv Schubertu, ki je mno-

gokrat moil svoj suhi kruh s solzami bridkega pomanjkanja, stavijo hvaležni

potomci spomenike, ki veljajo tisoi. Saj to vse se je dogodilo v stoletji,

kateremu bode konec stoprav v 15. letih. — as je, da konam svojo jeremi-

jadno tripelfugo polno disonanc po vzgledu Albrechtsbergerjevem s krátko

kadenco brez Bachovega filozofinega, v neskonnost trajajoega orgelpunkta

s sklepno fermato. Saj vse ni ne pomaga. Torej bašta in k stvari nazaj I

Prijetna nadá me navdaja, da nam bo g. Volari podal še mnogo svojih

umotvorov, polnih duhovite fantazije. Krátko omenim o njegovem op. II. to,

da bi bil jaz v 9. taktu sekstole v basu drugae postavil. Tako le : bas v

nižji oktavi es, hes, es, g, hes, es, g, itd. S tem bi bil uveden tako zvani osti-

nato v basu, ki se mnogo lepše sliši, nego li e vsakemu postopu melodije
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po basu dá akordski pomen. V 9. taktu, v druzem udarci, naj se izpremeni

tiskovna pomotá hes v as.

Slovencem pa, ki se radi ponašamo z rodoljubno požrtvovalnostjo, živo

na srce polagara dolžnost, naj „Glasbeni Matici" krepko sežejo pod roke; —
sicer nas bo prihodnost ostro obsodila. —

III.

Mi vstajamo! Besede Gorazdove. Za moškí zbor uglasbil in „Sloven-

skému pevskemu društvu v Ptuji" poklonil dr. B. I páve c.

Ta nápev našega vrlega in priljubljenega skladatelja stoji na elu II.

žtevilke „Ljubljanskega Zvona" t. 1.

Kako izvrstno je skladatelj pogodil intencijo pesnikovo, hoem s slede-

im pojasniti: „Mi vstajamo! mi vstajamo". Besede znai krepak unisono,

kateremu se pridruží v 4. udarci I. takta loitev glasov v znamenje, da sto-

jimo vsi za jednega, jeden za vse. „In vas je strah". Trepetajoô amoll s po-

sledujoim krivim izvodom v /"dur, v oznaenje str ah ú. „Pokaj tako hru-

mite! Slovana se bojite" ? Dotinih taktov glasba izraža vprašanje, kakerš-

nega stavi razjarjen lovek nasprotnikii. Kar vprašajo I. tenori v 5. taktu

(šibki mladenii), to dostavlja po imitaciji v jednakih glasovih število krepkih

mož 6. takta v basu. H, a, /í, g ; in zopet h, a, h, g. „Teži vam dušo hudo vest

in vest vam stiska jezno pest. " Tu glasba izraža rva hude veští v vrlo dobro

pogojenem ritminem jednoglasji. „Bojite se osvete od množice neštete" — je

krasen izraz polifonije, znaujoe število nasprotujoih si strank. „Mi vstajamo."

Žugajo fortissimo! „In vas je strah." Bojazljiv pianissimo. „Mi vstajamo."

Zavednost! „Mi vstajamo." Samosvest. „In vas je strah." Istinita bojenost.

Iz tega kratkega pojasnila, katerega bo podpísal však zveden glas-

benik, sklepati je, da imamo opraviti s kratkim, a intencijo pesnikovo jako

natanno izražujoim nápevom. Mari ni to najboljša pohvala skladatelju ?

Naj bi nadarjeni skladatelj Slovencem podaril še mnogo takih skladeb, ne

gledé na kriae, ki vpijejo o poraanjkanji slovanskih skladeb in ne vedó

povedati, iz kakšnih niolekulov obstojí njib domišljevana slovanská glasba.

Kako hvaležni bi mi Slovenci bili takim domišljakom, ko bi nam izumeli

kopo slovenskih intervalov, iz katerih bi nastali slovenskí akordi prípravní

za Slovensko glasbo. Dotlé pa bodemo potrpeti morali z glasbo, kakeršno

navdihuje naših skladateljev um in slovanskí ut.
Danilo Fajgelj.
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Slovenskí glasnik.
Nove kiijige slovenské. — Zadnje tedne so prišle na svetlo te nove knjige

slovenské: Josipa Juria zbrani spisi, uredil Fr. Levec, IV. zvezek^v
Ljubljani 1885, m. 8, 292 str. Ta zvezek nam podaje štiri lepe krajše povesti, in
te so: 1. Tihotapec. Povest iz doraaega življenja kranjskih Slovencev natis-
nena 1.1865. v Janežievem „Glasniku" , 2. Grád Rojinje. Povest za Slovensko
Ijudstvo, iz „Slov. Veerníc" 1. 1866.; 3. Klošterski žolnir. Izvirna povest iz

18. stoletja, priobena v .Glasniku" 1866. leta, in 4. Dva brata. Resnina povest,
v Koledarku dražbe sv. Mohora 1. 1868. — Tudi V. zvezek se že tiská in izide
v dveh mesecih. — Glede cene glej inserat na zadnji stráni denašnje številke.

— Maribor.ska „Ljudska knjižnica" vrlo napreduje; 7. in 8. zvezek
prináša zgodovinsko povest iz XVI. veka „Salvijan", katero je za Slovence
„posnel" (po kom?) H. Majer; povest „Za oin dom", katero je eški spisal A. Ji-

rásek, a poslovenil J. Sattler, in napósled povest „Mati in sin", katero je po
eškem izvirniku Veeslava Štulca na slovenski jezik preložil L. Gorenjec —
Podgorian.

— Lira in cvetje. Poezije, zložil Franjo Zakr ajšek. Od druzih ne-

odvisni I. del poezij. Založila in izdala J. Dolinar in Avg. Bremic, tiskarna Avgnst
Levi & comp. v Trstu 1885, m. 8, 107 str. Cena 60 kr.

— Siovstvena zgodovina v slovenski Ijudski soli. Spisal

Janko Leban (Gradimir), Ijudski uitelj. Ponatis iz „Uiteljskega Tovariša"

1884. in 1885. 1., natisnil in založil J. R. Milic v Ljubljani 1885, v. 8, 50 str.

Zadnji dve knjigi sta nam došli tako kasno, da danes ne ntegnemo obširneje govo-

riti o njiju. O priliki

!

Pogled na cerkveno književnost Slovensko leta 1884. (Dalje.) 20. Glasi
katoliškc družbe. Na svetlo daje katoliška družba za Kranjsko. XVIII. Zalo-

žila katoliška družba za Kranjsko. Tisk „Katoliške Tiskavne" v Ljubljani 1884, m,

8, 186 str. Cena 40 nov. —
Meseca avgusta je razposlala katoliška družba údom svojim navedeno knji-

žico, ki v práv lepem jeziku razpravlja pet tvarin. V prvem sestavku: „Zakaj sem

kristijan?" nájdeš celo dogmatino razpravo o božji veljavi kršanske vere. Drugi

spisi: Minula štiristoletnica „Nebodigatreba", nastal je v pojasnilo štiristoletnice,

ki se je lani ohhajala med protestanti Zadnja beseda v naslovu bi se bolje izpu-

stila ter nadomestila z : „Lutrova", kakor tudi stoji v kazalu. e je tu opísaná

senna strán, nam takoj na to podaje : ,Delo Metodovo" solnno strán, kar naj za

bodoo tisonico noben narodnjak, posebno pa právnik, ne pozabi preitati. „Pogreb

in vstajenje". rtica iz zgodovine Jezusove družbe nas spominja zlobnega rovanja

Pombalovega pa napósled zmage rosnine stvari. „Resninost in nje nasprotje" je

asu primerna pedagogina rtica. ,,Bráni roka me Oetova", práv dobra posem

sklepa knjižico, katera je zbog tehtne vsebine posebno omikancem toplo pri-

poroati.

21. Molitvenik za dijake. eski spisal Anton Mužik. Poslovenil

Franjo Mareši. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1884,

m. 8, 276 str. Cena po razliki vezanja od 90 kr. dalje. — S tem naslovom je v

zaetku šolskega leta prišla na svetlo práv potrebná in primerna knjiga, ki iraa
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biti naSim dijakom kažipot iia duhovnem polji nabožnem. „Zvon" je že priporo-

ilno besedico izpregovoril v št. 10. 1. L, str. 631., ter se práv pohvalno o nji iz-

razil, le gledé Oenaša pa ešenemarije je pograjal germanizme. S svojega sta-

liša ima popolnoma práv, kajti tudi v molitvah, posebno za javno službo božjo

odmenjenih, je treba pažiti na istost jezika. Ä rei se smé, da je v tákih reeh

kompetentná dubovská oblast res preve konservativna, ker tndi v najnovejšib

izdajah svojih bogoastnih knjig ostaja pri zastarelih izrazib. Vendar si pa v tem

ni dôsledná, kajti asib rabi novo, asih pa zastarelo obliko. ,,Zvon" omenja med
germanizmi : našim dolžnikom, a znani Skalovi v prerešetanji ,,Oenaša" v

,,Danici" 1. 38., 39., 40 na podlagi slovninib §§ omenja, da smemo ostati pri

stari obliki. „Gnada in žegnana" bode se v sedanji generaciji težko izpodriaila, ali

v Ijudski soli že bi bilo treba zaeti s istejšo obliko. Za izraz gnada = gratia sloven-

šina nima besede, ki bi dovolj doloila dogmatini pomen
;

„milost" je v tem

obziru pomanjkljiva, a e bi jo strokovnjaki sprejeli, bi se je labko držali. Ljub-

Ijanske liturgine knjige in katekizmi imajo zdaj ,, milost", zdaj „gnadif. V zdaj

veljavnih evangeljskih bukvah iz 1. 1870. se Ijudstvu bere z lece evangelije po

Luk. 1, 28 nasl. : „eš cena, milost ipolna . . blagoslovljena si med

ženami i. t. d. Novejši katekizmi pa imajo: eš cena, milosti polna . .

blažená si . . b laze n. . . V starejših pa: ešena, gnadepolna . . žegnana. . >.

In vendar so te besede vzete iz Luk. 1, 28. . , Ave, gratia pléna . . benedicta

tu in mulieribus et b e n e dictas. . . Skrajni as bi bil, da bi kompetentne ob-

lasti izdale molitve za javno službo božjo odloene v gladki slovenšini in tiste

oblike bi se moi-ala diibovšina držati na leei in pred oltarjem. Jednako potrebne

je, da bi se formule istih molitev za oitno službo božjo za vse škofije,

koder bivajo Slovenci, popolnoma soglasno tiskale, in bi se v tem zmislu pregle-

dale knjige. Zato bi ne škodovalo, ko bi se pooblašenci vseh naših škofij kedaj

sešli ter potrcbiio ukrenili ; in potem bi škofje soglasne oblike (Oenaša, ešena-
marije, Rožnega venca i. t. d.) odobrili ter zaukazuli. Posamnemu pisatelju za zdaj

ne káže prenarejati, in v tem zmislu se strinjamo s pisateljem v ,,popravku in

dostavku".

Ker je ranogim molitvam pridejan tudi latinskí izvirnik, káže, da je imel

pisatelj pred oini posebno gimnazijsko mládež, a tndi drugi ne škoduje, ako

n. pr. spremlja daritev sv. maše vlatinskem jeziku, ker ji slovenská prestáva pové,

kaj se mol i.

Sv. pesmi so kaj dobro odbrane, najlepše in najglobokejše cerkvene himne

(n. pr. o 8V, R. T., sv, Cirilu in Metódu . .) so zastopane. A natisnene so, raenda

da se kaj prostora pribrani, kar po celem listu, samo da so vrstice loene med

seboj s rticami ; nam se dozdeva došlé navadni tisk v kiticah linejši in za petje

po sluhu brž ko ne pripravncjši. — Dasi sta papir in tisk jako lina, vendar se

nam zdi cena nekoliko previsoka z ozlrom na to, da dijaki nimajo navadno dokaj

novcev in se cenejših knjig veliko ve proda, pa se dijakom tudi povsod pri coni

rado kaj pregloda. Za isto ceno se n. pr. dobiva takoj naslediiji, za dobrih 12 pol

veji, ves v usnje vezani molitvenik :

22. Sveti Franôišek, vtemeljitelj III. spokornega reda. Molitvenik,

zlasti za tretjerednike, pa tudi za druge verne kristjane. Sestavil Franz (!) Ser.

Bezjak, kn. šk. dub. svetovalec in župnik pri sv. Marku niže Ptuja. Drugi pre-

delan in pomnožen natis. V Ptuji 1883. (!) Založil iu tiskal W. Blanke. — Že v

naslovn te knjige sta dve tiskovni hibi in tudi pozneje se jib ne man^ka, vsaj na
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vsaki stráni lahko nájdeš po jedno ali še ve napak. Vefiino bi smeli pripisovali

stavcu, ali nahaja se tudi slovninih pogreškov in nedoslednostij dovelj, tako da

se tudi pisatelj ne more popolnoma oprostiti vnemarnosti ali celo površnosti. V
dokaz navajarao samo iiekoliko hib, kajti e bi hoteli našteti vse, morali bi iz-

pisati napake vseh 460 stranij ; a tóliko prostora nam v „Zvonovih" predalih ni

odlofienega. Bere se zdaj : keršansko, zdaj zopet dve vrsti dalje : kršansko str. 4,

v isti vrsti: zaterte pa skrb; pozneje pa keršCansk, skerb. . . Str. 6 posebíí«

pravil« in str. 450: po novih praviljah( !), klošter, klošterski poleg samostanski,

zgrévanemu, grivanje, z grivanim srcam(!) str. 22; str. 8: vernem Ijudstvi (!) =
vernému Ijudstvu; str. 10: pohujwanje, sicer pa bratovšina, pokoršina, str. 13:

raztegnjena oblika pojaš = pas., str. 22 v opazki ve napak; str. 23: tvojo božjo

prijateljstvo ; str. 25 post absolutione sacramentatem = post absolutionem sacra-

mentalem ; str. 39. kaštiga = kazen; str. 85. torik, etrtik, petik, str. 211, britofi,

krížov, z veseljom i. t. d. — Kar ae tie vsebine, more se rei, da je sploli

dobro izbrana ter dobro služea namenu svojemu za tretjerednike; a tudi drugi

verniki nahajajo tu dokaj mikavnega. Zakaj je pisatelj v 2. poglavji natisniti dal:

Krajše pravila tretjega spokornega reda sv. Fr. — nam ni jasno, ker od 30. mája 1883.

so jedino veljavna nová redovna pravila, kakor jih ob konci str. 449 nsl. podáje

tudi „Kratek izpis redovnih pravilj"(!) i. t. d. Od str. 34—53. naj bi se bilo iz-

pustilo, ker to Ijudi le moti, nevedoe, esa naj se drzé. Str. 53. pa je zopet na-

tisnen psalm 29 recte 19 z dotinimi molitvami kakor spredaj str. 27 nsl. ko bi

pa zadostovalo, ako bi se le sklicaval na dotlno mesto — in po novi uredbi

dotini odpustek ve ne velja. —
Pridejana je lepa vrsta cerkvenih pesem, med katerimi so nekatere zložené

práv v narodnem dúhu, n. pr. št. 14. Božina, 23. Prvo sv. obhájilo, 25. Za te-

lovsko procesijo, 36. Lavretanske litanije, 37. Šmarnini dar v slavo Marije, 43. Ro-

marska. Samo jezik bi j im treba bilo še tu in tam opiliti in tudi mera je semtertja

skoila iz svojih ojnic. O pesmih pa, ki se nahajajo v „Malih dnevnicah v ast

B. Mariji" in dalje „v ast sv. Franišku" od str. 105 dalje, smé se rei, da bi

bilo bolje, da so izostale, ker scdanjemu razvoju ne odgovarja ni jezik ni rimanje

— Skratka: e pride do tretjega natisa, mora biti v resnici predelan in poprav-

Ijen, izpušeno kar je nepotrebnega, opiljeno, kar je površnega; gledé jezika pa

svetujemo kot uzor Marešiev zgornji molitvenik, pa Erkerjeve Sv. Molitve z od-

pustki. (Primeri tudi kritiko v „Cvetji* št. 10.) (Konec prihodnji.)

Stolní dekan Jurij Vole f. V zadnji dobi nam neusmiljena smrt hitro po-

bira môže, ki so zavzemali astno mesto tako v stana svojem, kakor v zgodovini

probujenosti in literatúre slovenské. Jeden takih odlinjakov je preminul dne

14. aprila t. 1. Jurij Vole se je porodil 5. aprila 1. 1805. pod Koreom v roman-

tini dolini kranjskogorski na Gorenjskem. Bistre glave deek vrlo napreduje v

nižjih in si'ednjih šolah ter si vsled notranjega svojega nagiba in resnine pobož-

nosti izvoli duhovski stan. Stopi v semeniše; vzgleden v bogoslovnih predraetih

in v vedenji, je posveen v mašnika že tretjeletnik dné 19. julija 1831. 1. Po zvr-

šenem bogoslovji pride 1. 1832. na jese v Loko za mestnega kapelana, o novem

letu 1836. 1. pa za stolnega kapelana v Ljubljano. A že na jese istega leta postane

spirituval v knezovladiškem semeniši, katero važno službo vspešno opravlja mnogo

let, dokler ga v priznanje njegovih zaslug za cerkev in domovino 1. 1858. slávni

mecén slovenskí knez in vladika A. A. Wolf ne imenuje kanonikom stolnice Ijub-

Ijanske. V jese istega leta postane ob jednem tudi ravnatelj dijaškega semeniäa
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„Collegium Aloysianum", kjer ostane do 1. 1861. Proti koncu 1877. mu dojde nová

ast infulovanega stolnega dekana, v katero je bil na novega leta dan 1878. slovesne

umešen.

Da smo naveli ob kratkem površne podatke iz njegovega življenja, pôvod je to,

ker hoemo postaviti mal spomenlk marljivemu delav cu na kuj iževnem polj i.

Po svojem poklici se je spirituval Vole veliko peal z obredo s 1 ov je m,

zato je dolga leta uredoval obredne knjige zalJTibljansko vladikovino.
Skozi njegove roke je šel „Directorium", pa „Propvium Sanctorum''. Pri sestavi

novega obrednika „Rituale" za Ijubljansko škofijo, ki je 1. 181-1. prišel na svetlo,

pridobil si je J. Vole veliké zasluge. Kolikor se v teh knjigah nahaja slovenskega,

sestavljeno je za tisti as práv dobro.

Kot škofljskemu presojevalcu je bilo Volcu izroiíenih še do par let, ko je že

zbog opešanega pogleda težko ital, mnogo rokopisov molitvenih, premišljevanskib,

sploh nabožno-pounih tvarin in knjig, katerim je popravljal ne le vsebino, temve
tudi jezik.

Deloma, ali pa popolnoma samostojnega p i sa tel ja se káže J. Vole v na-

slednjih dclih:

1. Stoletna pratika dcvetnajstega stoletja od 1801—1901. Za duhovne,

deželske služabnike in kmete, Poleg nemškega. etrtega natisa. Popravljena in

pomnožena,. V Ljubljani 1880. 8, 25G str. Záložník Henrik Níman. Natisnil J.

Krajec v Novem Mestu — Ker je uredoval cerkveno pratiko, bilo mu je toliko lóže

lotiti se tega dela in ga skoraj kot strokovnjak vestno in zanesljivo dognati. Kako

zeló je ugajala ta pratika slovenskému Ijudstvu, vidí se iz tega, ker je doživela že

4. natis. Prví je pi-išel na svetlo 1. 1840., drugi 1847., tretjí 1860. in zadnji 1880.

Vsebina je kaj dobro odbrana in z narodnimi pregovori prepletená, jezik se pa

za ono dobo mora imenovatí práv poljuden ; tudi terrainologini izrazi so sreno

izbrani ter še zdaj skoraj vsí vcljavní.

2. Prídige ob pofebnib per los h noftib , ki jíh je imel Juri Voljz,

Duhovni vladník v Ljubljanfkí kneso-íTikotijski duhovfhnizi. Pervi svesik. Veljá 16 kr.

V Ljubljani 1848. vel. 8. 94 str Na prodaj per Leopoldu Kremsherji bukvovésu in

kupzhevavzu s'bukvami. Kakor se vidí že iz tega naslova, bil je pokojní Vole vekrat

povabljen kot priložnostni govornik za ražne cerkve Ijubljanske, posebno za stol-

nico, pa tudi drugod, in je nalogo svojo navadno mojstersko zvršíl. Med cerkve-

nimi govornik i slovenskimi nedvojbeno zavzema astno mesto, ker je bil že od

narave z dotinimi zmožnostiml obdarovan (le na stará leta mu je to prednost

nekoliko kazil kašelj), pa tudi njegovi homiletiškí zdelkí se odlíkujejo po du-

hovitosti, logini izpeljavi, so polni podôb in prímer, polni življenja, Dasí spadajo

v vrsto morálni h govorov, vendar moralizovanje ni prisíljeno, vzeto je práv iz živ-

ljenja in po duhoviti simbolikí — ne da bi poslušalca žalilo — zadene in si pri-

svojí njegovo srce To zbirko sraemo imenovatí b í ser v dotini stroki našega

slovstva. Osobito znamenite so njegove propovedi o kršfianski Ijubezni po I. Kor. 13.

— Voleva próza v tisti dobí se smé imenovatí vzgledna, jezik za takrat zeló ist.

— Obžalovati je res, da se ta njegova zbirka ní nadaljevala, in sicer, kakor sam

prípoveduje v „odgovoru in oznanilu"* (Zgodnja Danica 1849. 1. 36.) zbog premalo

prodaníh izstisov, da se še troškí niso pokrili.

3. Že zgoraj smo omenílí, da je Vole kot škofijski cenzor pregledaval mnogo

nabožnih knjig. Ä on je tudi sam dokaj pridejal, prertal ter v stvarnem in je-

zikovnem obzíru res popravil. Taká je med drugími z naslednjim molitvenikom

:
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Mir vam b o d i! Molitvene bukve, v katevih se najdejo šeštere sv. maše

in druge molitve za vse potrebe našega življenja, litanije in pesmi, tudi pasijon ali

trpljenje našega Gospoda Jezusa Kvistusa s sv. Križevim potam Dnigi natis po-

množil Jnri Vole. V Ljubljani 1852. S podobo. 431 str. Pri Ignaciju Klemenzu.

4. Ko je I. 1848. osnoval dr. Janez Zl. Pogaar „Slovenskí cerkveni asopis",

pozneje „Zgodnja Danica" imenovan, bil je ternu asniku Jurij Vole takoj od za-

etka sotrudnik ter mu je zvest ostal skoraj do zadnjega. Pošiljal mu je vr ste

sestavke, ki so raztreseni po raznih letnikih, nekateri s podpisom, drugi brez

podpisa. N. pr. ^Matere božje podoba" v „SI. cerkv. asop," 1848, št. 3 str. 21. d. „Po-

slednja pridiga v starí Trnovski cerkvi, ki so jo imeli v. . g. Juri Vole, duhovni

vodnik v Ljubljanski duhovšnici." (Po prošnji nredništva na svitlo dana.) „Dan.

1854. 1. 19. „Koledar za naslednji teden" (krátko življenje svetnikov) „Danica" 1. 1874,

1875, nasl. in še posebej obšírno ,,Zivljenje štirnajsterih pomoniiíov v šili." Kdor

bi hotel vse teaje pregledati, našel bi še marsikaj.

5. Za jako važno slovstveno podjetje je bil Volca odloí^.il knez in vladika

Anton Alojzij, ko je poleg slovarja národu slovenskému podaril i popolno ,.Sveto

Pismo" v VI. zvezkih vel. 8 od 1. 1856—1859. V „predgovoru" podpisanem od

Antona Alojzija na god sv. Antona Pad. 1. 1857. se bere st. XIV: „To težavno delo

smo izroili neutrudljivimu Jurju Volcu, duhovnimu vodniku Ijubljanske duhov-

šnice" . . . ter se (XV. st.) izrekanada: ,.da bodo pod vodstvam marljiviga in mo-

driga gospoda Jurja Volca vsaj v dveh letih vsi deli svetega pisma na svitlem^ . . .

kar se je tudi zgodilo. — Naštevši kakih petnajst sodelavcev, pripoveduje se, katere

dele je kdo preložil. „Slovenec" št. 83. pripisuje Volcu poslovenjenje „I. II. III. Moj-

zesovih bukev". To je L zvezek od 1—238 str. „Jozuetove bukve", to je 403—448 st.

„Mali preroki" IV. zv. od 595—758 st. Iz novega zákona pa : I. in II list sv. Petra

VI. zv. 375—394 st. Za ta gotovo ne mal trud mu je pokrovitelj tega dela skazal

svojo hvaležnost s tem, da ga je — oziraje se tudi na druge zasluge — imenoval

1. 1858. stolnim kapitularjem.

6. A novi kanonik tudi zdaj v svojem delokrogu in kot vodja „Alojzijeviša"

ostane jednako marljiv, skrben oe v vzgojevanji izroene mu mladine, postrežljiv

tovariš duhovnim sobratom, vabeim ga na cerkvene slovesnos, zbog Ijubeznivosti,

vestnosti in natannosti mil in drag vsem, ki so ga bliže poznali. Da je bil vmes

tudi književno delujo, omenili smo po nekoliko že prej, a napósled spriaje še „Du-

hovni Pastir", L in II. letnik, egar sotrudnik biti si priljubljeni prelát ni štel pod

svojo ast. Tu je priobil s svojim podpisom dozdaj devet sestavkov (a sedmi,

ohranitev jedine duše, je le nekoliko prenarejen ponutis iz gori omenjenih pridig

str. 54. nsl.). Posebno jedernati govori so oni trije, ki nadaljujejo tvarino o kršanski

Ijubezni. Zadnji, ravnokar v „Pást." str. 296. priobeni iina naslov : „Za nebesá

se moramo truditi." — Da je v njegovi zapušini gotovo vec ho mi let iške g a

bi aga, more se sklepati iz njegovega naznanila pri izdaji 1. zv. „Pridig," kjer jih

je obljubil objaviti še ve; žal, da ni našel ve podpore. Naj bi literárna zapu-

šina prišla v pravé roke ! Pisal je ranjki Vole še v bohorióici, pozneje seveda v

gajici
;

je li pisal kaj v metelii, ne vem. Ako napjsled še omenim, da je bil

J. Vole v resnici pobožen, velik dobrotnik revežev, ve.sten in skrben svetovalec v

dušnih stvaréh . . . imamo v njem vzglednega duiiovnika. In e pomislimo,

da je iskren domoljub vselej zvesto stal v vrstali národne stránke v naj-

hujših dobah pritíska od zgoraj, da se je vselej v voliliiih oklicih naliajalo tudi

njegovo ime, in je že kot bolehav starek s palico v roki prihajal k ruznim volít-
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vam ter vselej oddal za národne kandidate svoj glas : smemo pa vsi posvetni

in dnliovni ob njegovi gomili zaklicati : Blag mu spomin, naj poiva v miru

!

— n.

„Matica Slovenska" je imela dné 8. apríla v Ljubljani za leto 1884. svoj

obni zbor, ki je bil imeniten zlasti zategadelj, ker mii je odbor predložil stati-

stini pregled o društvenem premoženji, o njegovi porabi in o števiin društvenih

údov od 1. 1865— 1884. Konec leta 1884. je imelo društvo premoženja 51.440 gld.

íiO kr., in to 41.840 gld. 30 kr. v gotovini in 9600 gld. v obligacijali. Údov iraa društvo

:

6 astnih, 325 ustanovnikov in 1078 letnikov, sknpaj tedaj 1409. Pri obnem
zboru smo zvedeli, da je odbor zadnja leta (od 1870. do J 884.) porabil zlasti za

šolske knjige, 10.328 gld. 59 kr. veC, nego bi bil po pravilih smel porabiti in da

je ta denár vzel na posodo pri društveni glavnici. Sicer ta denár nikakor ni iz-

gubljen, ker je ,,Matica" zanj izdala ranogo knjig in to ve takih, ki so jih šole

nujno potrebovale. Te knjige se zdaj poíasi razprodajajo in narejeni dolg se plauje

s strženim denarjem. Na predlog g. J. Hribarja so se odobrile svote, katere

je „Matica'' izdala za knjige, naredivši dolg pri svoji glavnici, in naroilo se je

odboru, naj v prihodnje ohrani glavnico nedotakneno in za izdavanje knjig po-

rablja samo tiste novce, ki so za to opredeljeni ; za izdavanje šolskih knjig pa naj

odbor prosi podpore pri deželnem zboru. — O razgovoru, katerega je prouzroilo

zanimivo tajnikovo poroilo, ne bodemo poroali, ker je bila ta debata v obce v be-

sede pravem pomenu — neslaná in deloma celo nedôstojná. Taká neplodná debata

utrudi zbor, mnogo društvenikov odide in za njimi poberó šila in kopita navadno tudi

ražni gg. govorniki, ko so zdeklamovali svoje govore, in zbor postane nesklepen,

predno pride do najvažnejših tok dnevnega reda, kakor se je to zgodilo zadnji.

Gospôda, ako vam je res kaj ležee na Matici in njenem razcvitu, pustite také

otroarije, nedôstojné resnih mož! — ,,Matica" ima v oskrbi tndi novce, nabrane za

Vodnikov (4981 gld. 46 kr.), Costov (1027 gld. 88 kr.) in Vilharjev spomenik

(290 gld. 4 kr.). Ant. Tomšieva ustanova znáša 1350 gld. 7 kr. — V odbor so bili

izvoljeni gg. : Jos. Mam, A. Praprotnik, M. Cigale, P. Grasselli, dr. J. Šust, M. Vo-

doek, dr. Fr. Lampe, A. Einspieler in Fr. Levec.

Slike v deželnem miizeji „Rudolphinum" v Ljubljani, ki bodo krasile ve-

stibul, izroil je deželni odbor slovenskima slikarjema bratoma Janezu in Juriju

Šubicu. Ker živita obadva na tujem — prvi na Nemškera, drugi v Parizu, opu-

stila se je prvotná misel, napraviti fresko-slike. Delala bosta na plátno in le ma-
lenkosti takoj na zid. Projektovanih je devet velikih slik (med njimi pet, ki merijo

3*5
-f-

2'5 wí)
;

predstavljale bodo p r irodo pi sj e, umetnost, umetniško
zgodovino in zgodovino. Odbor je prepustil umetnikoraa, zbrati si primernih

predmetov v omenjenem iírogu. — Pogajanje se je bilo že razrušilo, ker je bil

odbor zavoljo sklepa deželnega zbora zavezan, ponuditijako malenkostno vsoto (u-

jemo, da samo blizu 600 gld.) za vseli devet velikih slik. Pozneje pa se je uvidelo,

da se za to vsoto pa ne more napraviti delo, ki bi se kolikaj dvigalo nad mejo

navadnega sobnega slikarstva in zaradí tega so tóliko pridejali, da bode umetnikoma

vsaj mogoc, delo prieti. — itateljem svojim bodemo ob priliki poroali na-

tanneje o slikali.

„Pisateljsko podporno društvo." Na poživ g. dr. Jos. Vošnjaka se je

dné 8. aprila sešlo v Ljubljani ve slovenskih pisateljev, da bi se pomenili, kako

bi se znova dalo oživiti 1. 1872. osnovano ,,slovensko pisateljsko društvo". Na
predlog g. notarja L. Svetca in F r. Levca si je društvo pridolo iinó „p i s a-
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teljsko podporno društvo", in glavni namen mu bode, podpirati slovenské

pisatelje z denarno pomojo ter s tem pospeševati Slovensko literarno delavnost;

tudi mnogi drugi paragrafi pravilom starega društva so se bistveno prenaredili.

lani so mu iistanovniki, pravi, podporní in astni. Ustanovník postane, kdor

plaa 50 gld. skupaj, ali pa v petili letnih obrokih. Praví lan more bití samo
slovenskí písatelj, katerí je písal alí piše za tisk v slovenšíní, naj stanuje kjer

koli, in katerí plauje po 3 gld. na leto. Podporník društva je však, kdor plauje

na leto po 2 gld. Društvo vodí odbor, sestavljen iz predsednika in G odborníkov,

ki morajo vsí stanovati v Ljubljani ali v nje obližjí, Odbor se je volil še po starih

pravílih in ízvoljení so bili: za predsednika dr. Jos. Vošnjak, za njegovega ná-

mestníka Fr. Levec, za tajníka prof. And. SenekovíC, za blagajníka Vaso
Petrií in za odbornike : dr. H. Dolenec, Ivan Hribar, prof. M. Ple-
teršník, prof. A. Raí in dr. Ivan Tavar. Ta zaasni odbor je nová pra-

vila te dni vložil pri c. kr. deželní vladi kranjski, da jib potrdi. Došlé je društvu

prístopílo 30 pravih in 51 podporníh lanov.

Ražne novice. G. Jan. Lego v Pragi je bil v obnem zboru „Matice Slo-

venské" dné 8. apríla t. 1. izvoljen za astnega lana zaradí obílih svojih zaslug

za društvo. — Vínko Potoin na Zidanem Mostu je v svoji oporokí volil

500 gld. „Matici Slovenskí'. — G. Fr. Levstík je v Ijubljanski licejalní knjížnici

med knjigami Kopitarjevimi našel podobo slovenskega písatelja o. Marka Pohlína.

—

G. Šimon Rutar, c. k. gímn. profesor v Spletú, imenovan je za dopísujoega

lana c. kr. osrednje komísije za ohranitev starih stavbinskih spomenikov na Du-

naji. — G. A. Funtek je na slovenskí jezík preložil Baumbacbovega ,,Zlatoroga".

Knjigo izdá Bamberg. — V ,,Slovanskem Sborniku" (št. 5) priobuje B. Popelka

lanek „Sígmund svob. pan Zois, mecenáš slovensky." Spis je posnet po Kopitarjevi

avtobíografiji.

Novi grobovi. — Sredi januvarija mescca je pokosila v Moskvi brídka

smrt náelníka ruskih arhajalogov, Alekséja SergéjeviôaUvarova. — Družina

Uvarovlja je v ruskí povestnici jako znana; kakor káže že ime, ízvora je tatar-

skega. Za kneza Vasilja Dmitrijevia (1389—1402) prešel je prednik Uvar iz zlate

horde na rusko strán ter bil uplenjen. Tudi oe našega pokojnika, Sergéj, odlikoval

se je v ruskí književnosti ter je bil ve aša minister in predsedník peterburške

akademije znanosti. Mnogo je storil za narodno šolstvo ; ustanovil je univerzo v

Kijevu, mnogo muzejev, knjižníc in drugíh znanstvenih in obekoristníh naprav.

Sin njegov, Alekséj, porojen 1. 1828., bil je oetu svojemu ves podoben. Ko dovši

studije svoje v Peterburgu, odíde v Berlín in za mejo, kjer je obiskaval še rázna

vseuiliša. Kakor oe, stopí potem v službo pri ministerstvu íuostranih stvarij.

L. 1853. je bil poslan v carjevo pisarno. Za krimske vojske je vodil „opolenie"

svojih kmetov. Potem prestopí zopet v carjevo pisarno, kjer ostane do 1. 1856.,

tedaj je imenovan za adjutanta guvernerju moskovskega okraja; 1. 1858. pa postane

lan komísije za zidanje veliké moskovská cerkve Odrešenikove v spomin, kako se

je ruská zemlja rešila Napoleona. Že 1848. 1. je poel v južní Rusijí izkopavatí in

zbirati starine; najbolj pa se je povzdignilo njegovo delovanje, ko se je v Moskvi

ustanovilo arhajaloško društvo. Izmed njegovih del so posebno znamenitá tista, ki se

tiejo starín v južní Rusiji ob rnem morji, potem národa Merskega, ki je bival v

jaroslavski in vladimírski guberniji. L. 1881. je izdal ,,rusko starinoslovje", ki je

posebno za „kamenití vek" znamenite delo. Predsedník moskovskega arhajaloškega

društva je ustanovil asopis ^Drevnoati" in skrbel posebno za arhajaloške kon-
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grese, v katerih so se uenjaki pogovarjali in brali uene razprave. Šestega in

zatlnjega je sklical lani v Odesi. Sploh ni ta izvrstni mož hranil novcev, kadar

je bilo treba kakor si koli pomagati znanosti in domovini. V Poreji kraj Moskve

je imel tako kujižico, da se ji more na strán postaviti le malo vseuilišnih bibli-

jotek : v nji nahajaš najimenitnejša dela vseh evropskih jezikov. Pravijo, da šteje

zdaj sto tiso odbranih del. Vsakega leta je dajal peterburški akademiji po 3000

rubljev za nagrade. Ne menj bogat od knjižnice njegove je rauzej, ki ji je pridružen

ter hrani v sebi brez števila dragocenih in znamenitih starín. Iz reenega morejo

naši bralci razvideti, kako res bridka je izguba takega moža !
*—

*

Srbska književnost. (Konec.) Direktor národne biblijoteke, arhimandrit D ui í

piše razpravo „Jepiskopije zetske i dabarske''. — Ilarijon Ruvarac, arhimandritv

Grgetegu, jako znamenit in kritien raziskovalec srbské zgodovine, izdal je knjigo „D v e

študentské rasprave''. V nji podaja: 1) Pregled domacih izvora staré

srpske povesnice" kjer našteva vse vire za srbsko zgodovino, kolikor jih je

bilo znanih 1. 1856 , ko je pisatelj to delce, tedaj še dijak na Dunaji, poslal med
Ijudi , druga razprava je „Prilog ispitivatiju srpskih junakih pesama", kjer raz-

pravlja kake vrednosti so národne pesmi za zgodovinske preiskave in koliko se

smemo na nje zanašati. Da pa bosta razpravi še dan danes lahko rabni, pridejal

jima je pisatelj vsaki še svoj dodatek, kjer se ozira na knjige in razprave, ki se

tiejo njegovega vprašanja in so izšle od 1. 1856. do danes. — Že iz tega, kar smo
do sedaj povedali, razvidi se, da visoka duhovšina pravoslávna jako marljivo pre-

preiskuje domao zgodovino. — Zal. 1884. izšel je šesti zvezek „Godišnjice Nikole
upia" ter obsega med drugim razpravo ministra Novakovia, po kateri se je do-

loil novi grb za srbsko kraljestvo; v drugem delu se razpravlja posebno litera-

túra srbské heraldike od poetka XVII. stoletja; v „Odlomcih iz istorije Beograda"

nadaljuje neimenovan pisatelj svojo že v petem zvezku ,,Godišnjice" prieto raz-

pravo, v tretji razpravi hoe Ljubomir Kovaevió, direktor uiteljiša belo-

gradskega, dokazati, da ni kralj Vukašin ubil cára Uroša, kar trdi arhimandrit

Ruvarac nasproti Srekoviéu in Kadanovskemu. — Pri Pajeviéu v Novem Sadu je

izšla knjiga: Ustanak u Bosni od 1875-1878 god. Gragja za noviju
srpsku istoriju rata za oslobogjenje". — Profesor M. Milovanovic v

Šapcu je napísal studijo Rusó, Pestaloci i Komenski, tri najvea pro-

roka švih vremena i národa. Beograd 1884". V ti studiji hoe pisatelj po-

dati nekako podlogo svojemu obšírnemu delu „o vzgoji in omiki". — Profesor

Srekovi napísal je delo „Istorija srpskog národa", katerega prví del je

izšel in obsega dobo srbskih županov (600— 1159;. Pisatelj je precej bojaželjen

;

posebno rad se prepira z Drinovom in Golubínskim ; neobjektiven je v stvareh pra-

voslávne in katolíške cerkve in precej nekritien tedaj, e zaíde na filološko polje.

Navzlic tem oskodnostím smé se knjiga vsakemu príporoiti, kdor se hoe natanše

seznaniti s staro srbsko zgodovino. — Napósled povemo še estitim bralcem, da

je srbská vláda kúpila od Vukove here pravico Vukovih del; tako upamo, da bo

kmalu mogoe, da se však preskrbi z izbornimi deli tega srbskega veleuma, kar

do zdaj ni bilo tako lahko mogoe; saj je le malo kdo vedel, kje je poiskati Vu-

kovo her, katera je knjige prodajala. — V Novem Sadu je zael izhajati nov lepo-

sloven list srbski. Imenuje se „Stražilovo" in izdaje ga po jeden pot na teden tis-

karna dra. Svet. Miletia. Iz prvih številk se vidi, da je list práv dobro ure-

dovan. Hl.
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S a h.
Dreduje Janko Kalan v Vélikih Lašah

VII. naloga.
Sestavil D. K. Bayer v Olomucu.

rni.

a b d e f g h

3 potezah mat.
Bell.

Beli vlee in naredi v

VIII. naloga.
Scstavila gospá Sofija Schett v Un-
terwaltersdorfu na Nižjem Avstrijskera.
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Beli.

Beli vlee in naredi v 3 potezah mat.

VII. naloga, od jediiega najslavnejših zlagate-
Ijev šahovih iialog, je iz problemskege turnirja

pariake rI5.evue des Jeux et des Arts" ; VIII. na-
logo pa je v nemških, angleških in ameriuanskiU
šahovcíh dobro znana problemistovka poslala na-
ravnost samemu' „Ljubljanskemu Zvonu".

Re Š i t e V
šahovih nalog v 3. številki „Lj. Zvona".

Št. III.

1. D. al

2. D. gl

d3 X

gl

g3+
e4-f

D. gl — h2 +
D. h2 — h5 + B.

L.f5 — e4(A.B.C.n.)

K.e5— f5

mat.

f5 X d3
e5 — f 5

mat.

f5 - g4
Kakorkoli.

L. f5
K. 65

D.

— h3
— e6

mat.

X d6
— e4
mat.

druge tem podobne

b6
f5

2. D.gl X g4
3. TaliD (lade mat.

2. T. de — d5 +
3. D. gl x e3 +

2. D. gl x e3 +
3. D. e3 X e4 4-

To 80 glavne varijante
bo však nekoliko izurjen šaholjnb lehko sam nnšel.

Naloga jo zaóetno delo Kosovo, zatorej ima
ve nedostatkov in ne ustreza po vse zahtevain,
katere se dandanes stavijo šahovim nalogam.

Št. IV.

1. T. b2 — f2 K. e3 X f 2 ali f4
2. D. g6 — glalig5+ mat.

Vlee li rni drugae, n. pr. Tc 4 X f4,

L d6 X f4, f7 X g6 ali S, dáde beli mat
z 2. S c3 — dl, T. f2 — e2 ali T. f4 X f3.

Ideja naloge je žrtev jednega belili turnov in
vezanje rnega skakaa, ako beli vzame (Sprin-
gerfesselung), na kar sledi mat; pa tudi, ako rni
ne vzame, ne more uiti matu v drugi potezi.
Opomína vredne so elegantne in voinoma isté
matne pozicije.

V. in VI. nalogo so do 18. apríla

práv rešili gg. : Fran Plo hl, c. kr.

prof. v Gorici ; Ivan Poljanec, prof.

vNovemMestu; Ivan Lavreni, no-
társki kandidát v Postojini; J. Sichcrl
v Dol. Logatci; A. U. v G. in Jož. Kr iž-

m a n , prof. v Pazinu (samo 6.)

Najboljšo rešitev III. in IV. naloge
smo prejeli od g. prof. F rana PI oh la v
Gorici, kateremu smo poslali razpisano
darilo, dva zvezka elegantne vezanih
Jurievih zbranih spisov.

„Ljubljanski Zvon"
Izhaja po 4 pole obsežen v veliki osmerki po jeden pot na mešec v zvezkih ter
stoji : vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta po 2 gld. 30 kr., etrt leta po 1 gld. 15 kr.

Za vse neavstrijske dežele po 6 gld. 60 kr. na leto.

Posamezni zvezki se dobivajo po 40 kr.

Lnstniki in založniki : Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorni urednik: Fr. Levec.
Ureduištvo in upravnišlvo v Ljubljani, Nove ulice 6.

Tiská ,Národná Tiskunia'* v Ljubljani.
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Vabilo na naroébo

Jurievih zbranih spisov stoji

:

I. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

II. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

III. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

IV. zvezek, nevozan po
elegantno vezan po

Ako pa tudi oddajemo
však posamini zvezek, vendar

se pripooa, pošiljati naro-
nino za ve zvezkov
skúp aj. Naronina znáša za

I., II., III. in IV. nevezani zve-

zek 3 gld. Za vse štiri lepo

vezane zvezke 5 gld.

y[á. ] -

., 1-50

„ 0-70

„ 1-20

„ 0-70

„ 1-20

„ 70

,. 1-20

Naronina za zvezek I.,

II., III., IV. in V. stoji 3 gld.

50 kr., za elegantno vezanih

prvih 5 zvezkov 6 gld.

Naroínina se pošilja naj-

prikladneje s poštnimi na-

kaznieami pod naslovom

:

dr. J o s. S t a r e v L j u b 1 j a n i

.

Marija Terezije cesta 5.

Naroniki dobivajo knjige franco.
Dijaki dobivajo Jiirieve „Zbrane spise" po 60 k. izvod, ako si naoé sknpno po 10 izvodov ter zanje poš],jejo gosp. dru. Staietu v Ijub

Ijano naroilno svoto 6 gld.

Odbor za^Jurôiev spomenik.

„Slovstvena zgodovina v slovenskí Ijudski soli"; spisal

Janko Leban (Gadimir), Ijudski uitelj. Ponatis iz „U. Tov.", dobiva

se v Milic-evi tiskarni posebej, in stoji mehko vez. po 30 kr., pod
križnim závitkom po 5 kr. ve, to je po 35 kr.

Priporoamo jo tedaj niteljem in uencom!
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„Národná Tiskarna" v Ljubljani.



r 1

Imíim I. mikí

;

1. Goiázd : Kralj Matijaž. Balada 321

2. Dr. Fr. Detela : Véliki gróf. Zgodovinski román. (Dalje.) . 322

3. J. Trdina: Bájke in povesti o Gorjancih. 22. Pod hruško. 336

4. L. Podgornikova : Glasbena vzgoja v Slovencih. (Dalje.) . 342

5. Ljudevit : Domoželjnost. Pesem 348

6. Fr. Wiesthaler: Slávni Slovenci. I. Dr. Jakob Župan. . 349

7. Ivan Vrhovec : ,, „ II. Peter Pavel Glavar . 352

8. J. Cimperman : Oséhlo cvetje. Sonetje 361

9. A. Funtek : Zlatár. Balada 361

10. J. Stritar : Pogovori. IV 362

11. Janko Kersnik: Agitátor. Roman. (Dalje) 368

12. Književna poroila:

II. Dr. K. Štrekelj : Slovenska slovnica za srednje
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Vsem poluletnim naronikom z denašnjo številko i)oteka

naronina. Prosimo jih, naj jo blagovoljno o pravem asu
ponové.

Novim naronikom moremo postrei še z vsemi letošnjimi

številkami.

Upravništvo.

L ^
^_J



Leto V.

jubljaT\5Ki9

Leposloveii in znanstvert líst^

Y Ljubljani, 1. junija 1885. Stev. 6.

Kralj Maty až.

k Balada.

la vaši pod lipo staro

Pravljíce prepéva déd

;

Unukom trém svojim jih pravi,

Pravljíce iz davnili lét.

Šumí jira nad glavami lipa

In rajsko nje cvetje diší,

Mladéniev ilih najmlajši

Dzdihne in dedu velí:

„Rad príšel jaz v gôro bi sveto,

Kjer biva kralj véliki naš,

Kjer spavá stoletja, stoletja,

Kjer spavá naš kralj Matijáž

!

„Y palao podzemsko njegovo,

V predivno rad stopil bi jaz,

Základe leskee se gledal,

Vojaštva rad videl bi kras.

„In njega tam sámega videl

Za mizo kamnito bi rad,

Krog ktere mu brada estita

Ovíja že sedmi se krát. —

,,In lépo soprôgo njegovo,

Alénico videl bi tam . . .

Oli, rad bi napótil se v gôro,

Da znám le kód iti in kám!"

Šumí j im nad glavami lipa,

Prcsládko nje cvetje diší,

Pa bratov za mišljenili drugi

Mi ree in govori:

„Káj meni za mrtvega kralja,

Káj brada njegova mi mar,

Káj meni za mitve vojake,

Káj meni za mtvi ves ar!

„Káj meni Alénica mtva,

Ko živo Alénko imám ;
—

Za stú Matijaževih mrtvih

Jaz svoje Alénke ne dám

!

,.A ve ko za mrtvega kralja,

Za mrtvih vojakov redí,

Ve ko za Alénico rajno —
Za tiste je meni kadí!

,.Za tri mi kadí je njegove,

Ki hranijo suho zlato !

Ej, tisto zlato bi rad imel, —
Káj ž njim bi poél in kakó?

„Tri bele gradóve bi kúpil,

Dva prvá roditeljem dal,

A v tretjem — z Alénko bi svojo

Po željah srca kraljevíil!

^Skrbí Matijažev základ me,

Ki v jei vzdihuje mi tam . . .

Oh, rad bi šel rešit ga v gôro,

Ne znám le kód iti in kám!"

Šumí j im nad glavami lipa

In rajská nje cvetje diší,

Pa bratov zaniišljenili tretji

Ustane in dédu velí:

21



822 Dr. Fr. Detela : Véliki gróf.

^Pred kralja bi speega stopil,

Nikamor se ne bi ozrl,

Ni v žene, ni v zlate základe —
Le v njega pogled bi upri.

„Pogledal bi speega kralja

In tábor nešteti njegóv,

Zaklical, da dom bi zakléti

Odméval od tiso jekóv

:

„Hoj, vstáni že, vojvoda, vstúni,

Oj, vstáni iz dolgega sníi,

Z vojakl prcspálimi pláni

Iz bójnega tega svetu!

„Ti sanjaš tu sanje stoletne,

Ob boku ti me rjaví,

Tam zunaj, tam zunaj pa národ,

Tvoj národ krivice trpí!

„Hrujó nanj sovražniki besni,

Jeklénke mu v prsi tišé . . .

Glej, tvojim vojakom pa sablje

V nožnicah tu rja mi jé.

„uj, vzdrami se, vzdrami od spanja,

uj, vstáni, pa bódi naš vój,

Premagaj sovražnike svoje,

Rod ôtmi iz sužnosti svoj

!

„Spasivší svoj národ iz jarma,

Narédi med národi mir . . .

V OÍni svobôdni pirujta

S kraljíco stoletni svoj pir!

„Budít pôjdem našega kralja,

Takój ti podám se na pót,

Budít Matijaža em iti:

Povédi, kám grem naj in kód!

G o r á z d.

Véliki gróf
Zgodovinski roinan.

Spisal Dr. Fr. Detela.

IX.

red cesarskim grádom, ki je, sam zase mono utrjen, stal na

vzhodni stráni proti Ogerskemn, tudi o pozni uri ni še pone-

halo življenje. Ce bi si hoteli od znotraj ogledati prostrano,

visoko poslopje, nad katerim se dviga mogoen, štirioglat stolp, ustavili

bi nas gotovo vojaki na stráži. A kot znanci se lehko pridružimo mojstru

Bartolomeu, katerega stražmešter dobro pozná, ter moško prekoraimo

most nad rovom. Tako pridemo skozi prvá vráta v dolgo in široko

obokano prehodiše, ki nas pelje na širni dvor. Zahvalimo se Bartolo-

meu za spremstvo, obrnemo se na levo po stopnicah, ki nam kažejo

pot v tesen, temen koridor druzega nadstropja. Tla so pogrnena z de-

belo preprogo, da se ne sliši korak lielebardirjev, ki stražijo tu in tam

pred vráti, na katere je cesarska roka napísala rke: A. K L O. U.

Jz koridora pa stopimo na prostoren balkón, egar obzidek je krog in

krog predrt s strelnimi linami. Po tem balkónu se sprehajata v veter-

nem mraku dva moža. Veliastna postava na desni je nemški cesar
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Friderik IV. Odloni izraz v obrazu z zakrivljenim nosom blažijo ve-

liké krotké oí. Izpod bareta se vsipljejo lepi rumeni lasje. Jediná

krasba préprosto opravljenega moža, stojeega v najlepši moški dobi,

je dragoceno bodalo na stráni. Podobo šibkega spremljevalca, starejšega

za kakih deset let, pa je mnogokateri naših bralcev videl v Ijubljanski

razstavi o priliki šeststoletnice. V oddelkn cerkvene umetnosti visea

slika kázala je fin simpatien obraz z živahnimi omi in redko rude-

kasto brado. Spodaj pa je stal nápis: Aeneas Sylviu s, patria Se-

nensis, olim parochus s, Pancratii extra Slávi Graecium i. t. d. Eneja

Sylvio Piccolomini je bil izmed najuenejših mož veka svojega. Odlien

pesnik, govornik in zgodovinar postal je kancelár in najzaupljivejši

svetovalec cesarja Friderika, egar zgodovino je opisal v prelepi latin-

šini. Da je bil župnik blizu Slovenjega Gradca, to utegne kacega Slo-

venca zanimati, a cesarjeva milost ga je povzdignila na stopinjo trža-

škega škofa. V tem asu, ko se godi naša povest, bil je .škof sijenski

;

šes let pozneje (1. 1458.) pa je zasel kot pápež Pij II. stôl sv. Petra.

„Pisma so spisana, dragi Silvijo moj," pravi cesar ustavivši se in

položí roko na ráme svojega kancelarja. „Jutri zgodaj odpotujete do

gubernatorja Hunjadija, ki je sam prosil, naj Vas pošijem k njemu.

Toda pozabili ne boste, da se ne zanaša samo on na Vas, nego tudi

Vaš cesar. Pohvalite ga v imenu svetega oeta in v mojem zarad nje-

gove dobre volje. Ce pa želí, da njegova pomo ne pride prepozno, naj

hití, kajti veští z Dunaja nas edalje bolj vznemirjajo, in ob vspehu

papeževega ukaza in žuganja sem že sam zael dvojití. Ta nesramni

slepar, Eizinger, katerega je ob nesreni uri iz prahu vzdignil naš slávni

prednik, cesar Albreht, poslancev mojih še zaslišati nee."

„O blagor Vašemu velianstvu," ree kancelár, „da se je izpremi-

slilo ter iše zveze s pravirai kristijani, ne s krivoverci."

„Silvijo misii na Podebrada? Ta da bi bil krivoverec! — Žid je,

pravi žid od vrhá do tal. Dvajset tiso vojakov mi ponuja za pomo,
a vseh teh dvajset tiso naj bi jaz plaal, in kako plaal! Naš Abra-

hám mi jih nabere pol ceneje. O da bi ne bil mož tako lakomen, kdaj

bi se bila že pogodila in kako práv bi bilo to zanj !

"

„Vaše velianstvo mi je dovolilo," odgovorí Eneja mimo, „odkrito

in naravnost vsekdar govoriti. Najmilostivejšega tega dovoljenja se po-

služujem, e reem, da bi taká zveza s husiti pa ne bila Bogu dopad-

Ijiva, niti svetemu oetu po vsei."

Cesar se je izgovarjal, da mora v potrebi pa jemati vojake,

kjer in kakeršnih dobi. Ceški pa so najboljši, zato jih tudi kliejo na
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pomoc drugi knezi, bogabojei Ijudje, kakor mejni gróf braniborski, voj-

voda saksonski, da, celo nadškofu kolonjskemu so pomagali hnsitje.

„Nadškof kolonjski," ugovarjal je Eneja Silvij, „je ali napano
ravnal in ne sme se posnemati, ali pa mu je v blaginjo svete cerkve

sam sveti oe to dovolil."

„Tako dovoljenje iraam tudi jaz," opomnil je ce.sar. „Tn glejte,

barón Crnahora je najboljši poveljnik moj in zato smo ga imenovali tudi

danes za naelnika vsi posadki. O da bi se bil jaz iz zaetka ravnal

po njegovem in njegovega rojaka Prokopa nasvetu, zdaj bi bilo že vojske

konec. Toda post factum sapimus, Silvijo dragi."

Oni pa je vzdihnil in jel živo risati divje obnašanje husitskih et,

kí po mestu prodajejo blagoslovljeno cerkveno lastnino.

„Vojska ima železné roke," dejal je cesar; „a vse to bogastvo

je pobrano le onim duhovnikom, ki niso poslušali ni svojega cesarja,

m pápeža svojega. Drugi vojaki ne bi drugae ravnali; vrhu tega ])a

niti moj Crnahora niti Podebrad ni práv husit, oba sta utrakvista.

"

„Dvojno ime za jedno re."

„A pogodeb s eško cerkvijo, kompaktatov, pápež ni še preklical."

„Cemu? Saj niso bile nikdar potrjene. Da se odloneje ne po-

stopa, to je pac slabost."

„Oh, oh, Silvijo!" nasmehne se cesar, „Vi ne morete pozabiti, da

ste na svojem misijonskeni popotovanji pri teh trdoglavih Ijudéh tako

malo opravili. A potolažite se; saj se ni bolje godilo niti kardinalu

Karvajalu niti patru Kapistranu. Zdaj pa poslušajte, kaj Vam jaz povem.

Da sta Janez Hunjadi in pa ta eški Jurij, katerega Vi tako malo Iju-

bite, najboljša vojskovodji, kar jih zdaj živi, to véva midva oba. Kolika

sramota pa je za vse kršanske vladarje, da se neverni Turki niso le

ugnezdili v Evropi, da se celo vedno bolj razprostirajo ! Ako mi torej

Bog dá, sreno zatreti ta nesreeni upor, sklicati hoem vojsko, kakeršne

naša džava še ni videla; na elo ji postavim Podebrada in Hunjadija

in vsi pojdemo na nevernike, in zapodili jih bodemo ez morje nazaj,

od koder so prišli."

„Križarsko voj.sko proti Turku," opomnil je Eneja Silvij, „peljal

bi jaz skozi esko in uniil najpoprej Podebrada."

„S križarskimi vojskami so bile v poslednjih asih vse poskušinje

nesrene, Silvijo. Zatorej jih })ustimo v miru in glejmo, kako bodemo

v .svoji deželi napravili zopet red. Vse upanje moje je oprto na Vaše po-

slanstvo in zanašam se, da mi prinesete kmalu z Ogerskega dobrih poroil.

"

Eneja Silvij se je bil poslovil, cesar pa je še hodil zamišljen gori

in doli. ^Hunjadi, nekdanji sovražnik moj," mrmral je sam zase, „po-
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nuja mi pomo. Je li iskrená? Sam Bog vé, ki v srca gleda. Toda,

koHkor dopusti njegova sveta volja, more tudi loveški um slutiti bo-

donost. In zakaj bi ne rabil te moci?"

Obrnil se je in hitel po dolgem koridoru proti stolpu. Odprl je

ozka vratca in po zavitih stopnicah je stopal krepki vladár kvišku,

in visoko v stolpu potrkal na zaklenena vráta. Odpirat je prišel mojster

Bartolomeo v rnem talarji s širokim škrlatastim pasom, v kateri je bil

zlatom vezen zodijak. Soba je imela okna na vse štiri straní in ob

linah in po mizah so stali daljnogledi in drugo astronomino orodje.

„Bartolomeo," dejal je cesar, „poslal sem Vam bil rojstvene podatke

o Hunjadiji in zdaj mi morate povedati, kako se ujema moja konstela-

cija z njegovo."

Védež je izvlekel velik papir, popisan z dolgimi rauni in porisan

s udnimi podobami in zael do nerazumljivosti ueno govoriti o pla-

netili in nebeških znamenjih in njili vplivu na loveka, ki je „quinta

essentia" iz stirih elementov in sklep je bil, da od Hunjadijeve ródo-

vine cesar nima nikdar niesa dobrega priakovati.

„Kakor je rojstvena ura celjskega grófa," nadaljeval je astrológ,

„ugodna Vašemu velianstvu, in kakor se mora po celjskem grofu naj-

prvo razširiti mo cesarja mojega: tako pogubonosen je Hunjadijev zarod."

Vse to je bilo po umenji astrologovem, kateremu je cesar poasí

pritrdil, do piice izraunano.

„Kakor je božja volja," dejal je visoki povpraševalec. „Toda moj-

ster Bartolomeo, ali se Vam je že posreilo vzbuditi rudeega leva in

dobiti zlato tinkturo?"

Astrológ je peljal cesarja po stopnicab doli v sobo, razsvetljeno

po jednem samem oknu, kjer je stalo vse polno rotort, kotlov, pDnev

in druganega posodja. Na velikom ognjisi pa je bradat mož, Bartolo-

meov uenec, z mehom netil ogenj in topil v talilnem lonci kovinsko

zmes. Cesar je sedel na stôl, mož pa je zael na ono krátko vpra-

šanje po uenjaški navadi na dolgo in široko odgovarjati. Kot dognano

re je omenil, d:i so vse kovine sestavljena telesa, zmesi treh reij, ki

se imenujejo : sulphur, ta se zrcali v našem žeplu in daje telesnost

;

sal, káže se v soli in je uzrok skupnosti; mercurius, živo srebro, pa

daje ])Osebne ocitne in skrivne moci. Kovine se loijo med sábo le po

tem, koliko ima ta ali ona tega ali onega navedenih treh princípov v

sebi. Modiijan pa more s tem, da kovinam tega ali onega principa do-

daje ali jemlje, izpreminjati jih in zlasti nežlahtne kovine, kakor baker,

svinec, železo izpremeniti v žlahtne, srebro in zl;ito. Najlože se izpre-

meni srebro v zlato, kateremu je najbliže. Toda vse to je mogoe le
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pod posebnimi konstelacijami, kadar stojé planetje med sábo in proti

ozvezdji v gotovem razmerji. Kajti rei na nebu in na zemlji so zve-

zane duševno med sábo in s sedmerimi planeti se ujema sedmero kovin

in sedmero barv. Saturn se zJaga s svincem in rno barvo, planét solnce

z zlatom in rumenino, mešec pomenja srebro in sivo barvo, Merkúr živo

srebro in višnjevo, Venera baker in zelenje, Mars železo in rudee, Ju-

piter kositar z belo barvo.

„O svetli vladár," dejal je mož, „srebro izpremeniti v zlato, to je

lebka re. Treba samo navadno žeplo de^tilovati nad solitarno kislino,

reverberovati do rudee barve in v to vtopiti tinkturo srebra. Na ta

nain, spominjam se, pomagal sem iz stiske celjskemu grofu takrat, ko

mu je še sijala Vašega velianstva milost. Grofu seveda se srebra ni

škoda zdelo, a svetli cesar moj daje mi le najsurovejših in najtrdovrat-

nejšib kovin."

„e bi srebra imel," dejal je cesar, „lehko bi sitil svoje vojake

in lóže akal na Vaše poskuse. To kovino, mojster Bartolomeo, kar

pustiva pri miru; dosti žlahtna je. A ta svinec tu in baker in železo,

to mi izpremenite skoraj ; e práv le v srebro."

Bartolomeo pa je vzdihoval, kako je bil že kar na tem, da iz-

umi pravi „lapis philosophorum", modrijanski kame, kakor sta ga

imela Hermes Trismegistus in Albertus Magnus, ki izpreminja vse ko-

vine v zlato in ozdravlja vse bolezni ; toda pomanjkanje zlata in srebra

o pravem asu mu je razrušilo vso nádejo. A kaj je to pomagalo ne-

potrpežljivemu cesarju! Da bi ga potolažil, obljubil pa je Bartolomeo,

da mu izpremení še pred štirimi tedni, ko pride potrebná planetna kon-

junktúra, kup bakra v srebro.

Pozno je zapustil cesar skrivnostne prostore. Kako pa je strmel,

kako se je jezil kancelár Eneja Silvij, ko je dobil na no cesarjev úkaz,

da ima potovanje do Hunjadija izostati.

Par dnij potem pa so prišli })oslanci avstrijanskih stanov še jeden-

krát terjat, naj se jim z lepa izroí Ladislav. Cesar je sklical svoje

svetovalce in jim razjasnil položaj in terjatve poslancev in vprašal, kakšen

odgovor jim je dati.

Prvi je vstal Eneja Silvij in on, ki je prej vedno za vojsko go-

voril, jel je dokazovati, da cesar najbolje stori, ako sklene mir in La-

dislava izpusti iz varstva svojega.

Govor je osu})nil svetovalce, ki so pogledovali cesarja, da bi po

njegovi volji vravnali nasvete svoje. Cesar je ostal mirnodušen. Proti

Eneju Silviju pa se je vzdignil Janez Ungnad in potegnil se za zvezo
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S Podebadom. „Verni kristjani," dejal je, „ne marajo zdaj m za ce-

sarja, m za pápeža ; krivoverci, kakor jih imenuje škof sijenski, pa želé

obema pomagati. Da je pa cesarju bolj v prid, e mu kdo koristi, bodi

si tudi krivoverec, kakor da mu škoduje, e tudi najboljši kristjan,

ti resnici se ne dá oporekati. In zakaj bi bil greh brezbožnikov se

posluževati! — Sv. pismo pravi, da je Bog Izraelce, izvoljeno svoje

Ijudstvo, kaznoval s tem, da jih je dal v roke nevernim Filistejcem in

v babilonsko sužnost, in dan danes se báje poslužuje Turkov, da takisto ka-

znuje ž njimi neposlušne kristjane. Tako naj tudi njegovo velianstvo

nepokorne avstrijanske kristijane pokori s pomojo vrlega Podebrada, ki

je vendar mnogo boljši od Nabuhodonozorja in Bajezida."

Za tem je govoril Neiperg. Strinjal se je popolnoma z Enejem

Silvijem, hvalil mir in strašil z vojsko. Omenil je, kako malo pomoci

je prišlo s Kooške in Kranjske, ker je Vitovec razbil eto, nerazumno

vojeno. Koliko hrabrih vitezov je padlo, koliko je ujetih. „Te bo treba

odkupiti, velianstvo," obrnil se je na cesarja, ki je bil vedno v denarni

stiski.

„Zamenjali jih bomo, Ijubi Neiperg," dejal je cesar brzo. Oni pa

je dalje razlagal, kako slabo je vse za boj pripravljeno. Všipnil je Pode-

brada in baróna Crnahoro in napósled na obce zaudenje glasoval z

Ungnadom za vojsko. Vendar ne prevzema on nobene odgovornosti.

Cesar se je odloil za vojsko in ž njim veina svetovalcev. Po-

karal je Eneja Silvija, da mu zdaj svetuje odrei se svoji pravici in

ponižati se pred silo. Za Ladislava samega je bolje, da ostane, kakor

zahteva oporoka, v njogovem var.stvu, dokler se njegov znaaj ne utrdi.

Zatorej se imajo zahteve poslancev zavrniti in uporniki prisiliti k po-

koršini.

„Toda dogovori s Podebradom, velianstvo, niso še dognani," opom-

nil je Ungnad. „Denarna zadeva še ni rešcna."

„Oh, kako lakomen je ves svet!" vzdilinil je cesar. „Ce jaz le

pogledam koga, že mi pomálja roko. Naj l)i imel bogastvo vse Indije,

v jednem dncvi mi je pogoltnejo ta brezdna. Zatorej povejte, Ungnad,

po pravici, aii bi ne bili sami, brez teh židovskih zaveznikov, kos Ei-

zingerju? Premislite, koliko vojakov je v mestu in po gradéh. Moji

Stajerci se že tudi pripravljajo na pomo."

A Ungnad je menil, da se na to ni zanašati in pristavil, da mo-

rajo vojne troške po zmagi plaati uporniki.

„To je vsakako pravino," dejal je cesar. „dovolimo torej Pode-

bradu, kolikor zahteva v brezmernosti svoji, reskrbite zanesljivcga po-

slanca in e se do jutri opoludne naše mnenjc ne izpremení, odpošljite ga."
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Tako je Uiignad zmagal Enejo Silvija.

Slovesno je sprejel cesar avstrijanske poslance, za odgovor pa jiin

je ukázal, naj odložé orožje, k pokoršini se vrnejo ter rajši skusijo

njegovo • milost kot njegovo pravinost. Brez razgovora so se poslovili

možje.

Ko pa je cesar videl baróna Crnahoro v jako prijaznem govoru

z Enejo Silvijem, sreo jima je vošil k novim kompaktatom.

„Med nama, velianstvo," dejal je poveljnik, „veljajo še stari.^

„Motite se, prijatelj," odgovoril je brzo škof „kajti —

"

„Oh," nasmehnil se je cesar; „verske disputacije bode treba. Pred

vsem dvorom jo napravimo, Ijubi barón, in e se boste tako dobro dr-

žali tam kakor v boji, promoviramo Vas za doktorja."

„To ne bi bil pravien in jednak boj, velianstvo," rekel je Cr-

nahora. „Kaj bi rekel milostivi škof, e bi mu jaz predlagal, naj vzameva

mee v roke in v dvoboji poskusiva, katerega veraje boljša? Toda emu?
Saj astim jaz gospoda kot najgorenejšega zagovornika našili kom-

paktatov.

"

„Da, tudi jaz sem taval v zmoti," opomni resno škof, „toda prišel

sem do boljšega spoznanja."

„In kdo Vas je pripeljal do tega?"

„Božja milost. Srenega pa bi se štel, e bi mogel tudi Vam po-

kazati pravo pot ter tako popraviti s svojo besedo krivico, katero je

morebiti storila beseda moja."

„Milostivi škof, e je tako ueni mož, kakor ste Vi, potreboval

božje milosti, da je spoznal dobro od slabega, kako bi mogla mene,

préprostega grešnika, prenarediti loveška beseda?" dejal je vojak in

pretrgal razgovor.

X.

Kakor je bil cesar prijazen v svojem vedénji in le preve priza-

nesljiv proti nasprotnikom, tako je bil préprost v svoji obleki in zmeren

v svojem življenji. Zmernost mu je oliranila tudi trdno zdravje do vi-

soko starosti in le udná navada, z nogo vráta zapira'i, nakopala mu
je bolezen na nogi, katero tedaj zdravniki niso znali drugae ozdraviti,

da so mu odrezali nogo. To je pospešilo smrt v 78. letu njegove dobe.

Pri mizi je Ijnbil vesel pogovor in vedno bil pripravljen, odgovoriti z

dôvtipom na dovtij). Eneja Silvij, llngnad in Neiperg so bili najve

njegovi gostje. In tako vidimo tudi tistega n6 te môže \m cesarjevi mizi.

Ko je Silvij opravil molitev pred jedjo, vstopi kraljevi Ladislav s

povešenimi omi, priklonivši se poljubi cesarju roko ter ga prosi, naj

se mu dovoli v svoji sobici kositi z mladim Ungnadom. Cesar je omenil,
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koliko bolje bi bilo, cla bi poslušal pogovoi-e mocli-ili mol kakor igral

in šalil se z vrstniki; a ker mu niesar odrei ne more, kar ni proti

božjim in loveškim zákonom in koristi njegovi, naj se še veselí brez-

skrbne mladosti, dokler ga ne obtežé vladárske skrbi. Cesar ga je po-

Ijubil na elo in zapažil, kako je lahák posmeh zaigral krog tankih

ustnic angelsko lepega oblija.

„Brezvestni Ijudje so mi Ladislava isto zbegali," dejal je cesar,

ko je bil odšel mladeni. „Ze zarad tega zaslužijo ostro kazen. In Vi,

Silvijo, prigovarjate mi še vedno, naj sklenem mir!''

„In kaka lepa prilika se ponuja Vašemu velianstvu, " dejal je

ta mirno. „Poslanec celjskega Urha je tukaj in pritožba, ki jo je vložil

danes, živo si)riuje dobrovoljnost njegove grofovske milosti." In na

radovedna vprašanja je povedal, da se gróf pritožuje, ker je vazal Ja-

neza Ungnada njegovemu podložniku ugrabil her.

„Moj vazal?" vzklikne Ungnad.

„Tako pravi pisanje in imenuje Viljema z Vranjega Brda. In e
so res vse kreposti med sabo zvezane, kdo bi dvojil o resninosti vi-

socega kneza, ki v pravinosti svoji ne iše sam zadošenja, marve

se sklicnje na sodnika."

„Oh, oh," smijal se je cesar v obci radosti, „naš nekdanji sve-

tovalec Dreli hoe nam mesta in dežele in Ijubljenega strijnika vzeti

in se pritožuje, e mu kdo naših Ijudij izmakne le jednega podložnika!

Ali ni to smešno? Kaj menite, Ungnad?"

„Ta dogodek zdaj prvi ujem," odgovoril je ta, kateremu jedi-

nému se stvar ni zdela smešna.

„To ravno zanikuje hudobni gróf," opomni Silvij, „ko pravi, da

ta krasotica — miraculum pulchritudinis — ni ukradena za Vranje-

brškega, ampak najbrž za koga višjega. Imena ni povedanega, v dokaz

pa je pristavljeno, da se je deklica resnino in gotovo že odposlala v

Dunajsko Novo Mesto. Stanovanje je na tanko naznanjeno."

Vse oi so bile obmene na Ungnada. Ta pa je bil ves zmoen in

ni vedel bi se li jezil, ali smijal, ko je cesar v sali omenil, e je de-

klica dobrega rodu, naj pa dá slovo vdovskému svojemu stanu ; z mlado

ženo se bode sam pomladil.

„Star barón gospod Ungnad tudi ni," pristaví Silvij (prejšnje leto

ga je bil namre cesar povzdignil v baronski stan), „ampak bojne misii

bi ga potem prešle. Vrhu tega pa terja gróf, da se mora omenjena lepo-

tica izroiti oetu svojemu, ki je z grofovim poslancom prišel v mesto."

Iz srca so privošili dvorniki zadrego mogonemu Ungnadu, ki ni

mogel dugae misliti, nego da je vse to grófova spletka, ki hoe iz-
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podkopati njegov vpliv na pobožnega in v nravstvenih nazorih strogega

vladarja. Tega mnenja je bil tudi cesar in vesel, da je nakani zvitega

nasprotnika tako reko prišel do dna, odloil je v obo zadovoljnost —
tudi Ungnadu je bilo po godu, da se vozel hitro razmotá — naj se

takoj drugi dan poklie grófov poslanec in ž njim vred tudi deklica,

„za katero se zanima tako imenitna oseba," dejal je cesar in mislil na

grófa Urha; dvorniki pa so se posmehnili mislé na Ungnada.

Na dvoru cesarske paláce je stalo mnogo Ijudij, duhovnih in po-

svetnih, mešanov in žlahtnikov, vojakov v železnih oklopih, uenih

mož z velikimi naoniki, nerodnih slug in porednih pažetov. Nekatere

je zadržaval opravek, druge radovednost in zopet druge dolg as. Ko
je Ungnad zamišljen in slabé volje korakal skozi množico, ki se mu je

umikala in ga pozdravljala, vrgel se je na kolena predenj mlad lovek

bledega lica v préprosti vojaški opravi.

„Kdo ste?" vpraša mož osorno.

„Viljem z Vranjega Brda," bil je odgovor.

„Vi tukaj?" vzkliknil je barón in oí so se mu jezno zabliskale.

A takoj se je premagal, podal mu roko in ukázal, naj ide ž njim.

„Hvaležen Vam móram biti," dejal je med potom, „ker ste mi siná

rešili; a da boste na raun te hvaležnosti tako predrzno zagrešili se,

tega nisem priakoval."

„Milostivi gospod," dejal je oni, „e se Vam ravnanje moje zdi

krivino, vest mi ne oitá nobene pregrehe. In nikdo mi ne bo dopo-

vedal, da ni v boji za pravico umri oe moj."

„Vaš oe! Umri!" udil se je barón. Viljem pa je zael pripove-

dovati dogodke svoje, kako je Vitovec pridrl pod grád in zvijano si ga

osvojil. Tri vojake je vtaknil v kmetsko obleko in ti so tiraje par

volov pred sábo na videz pred Celjani bežali proti grádu in klicali na

pomo. Iz usmiljenja in da bi imeli obleženci v šili živeža, premosti

se jim je rov in odprla se vráta. Zdaj pa so izdrli našemljenci mee,
posekali vratarja in predno se je mogel vzdigniti most, priliruli so Ce-

ljani v grád. Oe je pádel v boji in poleg njega hlapci njegovi. Le

toáj se je bil skril in rešil potém Viljema, ki je ranjen v nezavesti

ležal med ubitimi. Grád pa je razdejan.

„In to vse zarad jedne ženské!" vzkliknil je Ungnad. „Äli ne

veste, da žuga smrtna kazen onému, ki siloraa ukrade ženské?"

Zdaj pa je jel uditi se Viljem, ki nikakor ni slutil, da bistroumni

Cahej .še vedno po mestu pozveduje. Ko je slišal, da pri Ungnadu še

ni bilo nikogar, bila je prvá misel, da se je popotnikom kaj pripetilo.

A ko mu je cesarski svetovalec povedal, da so v mestu, razložil je Viljem
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vso stvar, ki je vzbudila toliko hrupa. Ungnadu se je zdelo njegovo rav-

nanje povse pošteno in plemenito in modri mladeni se mu jako priljubil.

Le-tá pa je hitel iskat svojih Ijudij.

Našel je Kórnelijo sárao, ki si je tožna s šivanjem krátila dolgi

as. Kazveselila in prestrašila se je rešitelja svojega, ko ga je videla

tako prepalega. Viljem pa je pripovedoval žalostno zgodbo svojo, in

Kornelija je prelivala bridke solze spominjaje se dobrodušnega grajskega

gospoda, kateremu je tako reko ona nakopala prerano smrt. Soutje

je zategnilo še trdneje vez, s katero jo je livaležnost navezala na mla-

denia.

„Milujte mn, draga Kornelija," dejal je. „Glejte, za najsrenejšega

loveka sem se imel in trdno úpal — ne zamete odkritosrnosti moji

— nádejal sem se, da Vas popeljem na dom svoj. In sedaj, vidite,

nimam vec doma."

„Vaš pogum nam bode sezidal novega," opazila je deklica tiho.

„Dá, bode ga sezidal!" vzkliknil je Viljem in skoil po konci; z

žareih lic je izginila tožnost in pogum je sijal iz svetlih oij. ,,Tn

kadar ga sezida, boste li hoteli z mano ondi deliti sreo in nesreo,

Ijuba Kornelija?" Prijel jo je za roko in ni mu je umeknila. Živa ru-

deica jo je izdajala Klari, ki je v tem vstopila.

Zdaj še le se je domislil Yiljem Caheja in vprašal po njera. A kdo

bi vedel za pota žejnega poštenjaka

!

„On rekognoscira!" dejala je Klára. Viljemu pa so prišle na um
vse obljube, s katerimi ga je prijatelj zapustil, in vse sitnosti, katere

mu je prouzroila njegova nemarnost. Silon srd ga obide, in gorjé Ca-

heju, e bi bil tedaj mu stopil pred oi. Toda tega se ni bilo bati.

Dobra srea sicer našega prijatelja ta dan ni dalj zadržala kakor po

navadi, a vendar dosti dolgo, da bi se ohladila tudi Ähilejeva ježa. Ko

pa se je bil Cahej, najbrž zopet pri „jednajst tiso devicah", narekognos-

ciral, prišel je radosten svojima varovankama povedat, da se mu je po-

sreilo zvedeti, kje Ungnad práv za práv stanuje. Zagledavši Viljema,

ki je bied v mraku stopil predenj, odprl je oí in ústa in strepetal

mislé, da vidi duba prijatelja svojega. Vsa kri mu je izginila z lic,

zdajci je bil trezen in rinil proti durim; a ko ga je Viljem stresel za

ráme, spoznal je, da to ne more biti zgolj dub. Solze radosti so ga

oblile, ko je objemal in poljuboval braneega se Viljema.

„Oh, z máno, dragi moj, z máno!" krial je. „Jednajst tiso de\ac

te željno priakuje."

Jeznemu prijatelju ni pustil v besedo in dalje je pripovedoval,

kako lepo drušino imajo, sarae postené cesarske Ijudi, ki se ustavljajo
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pogubonosnemu tlelovanju družbe svetega Krištofa. Precéj grenkih moral

je kljubu vsemu ternu požreti. Neizreeno pa se je udil, da je Viljem

tako lehko prišel do Ungnada, in ni menj ga ni razveselila novica, da

bo dragi dan sprieval pred cesarskim sodišem.

„Oh, Viljem," dejal je in mahnil z roko preko glave. „Jutri kar

mene pusti govoriti; pred cesarjem ali pred papežem. Bodeš videl, kako

bodo nastavljali ušesa, ko zanem premetavati ostanke Cicerona svojega."

Radost, da se vrne zopet k svojemu oetu, pregnala je Korneliji

strah pred sodišem.

Ko pa se je druzega dné bližala doloena ura, korail je, kar se

dá ponosno, v cesarski grád doktor Lenart Pistor. Oblastno se je vilo

pero za kapo, levo roko je držal na roi svetlega mea, v desni pergamen.

Pred njim je stopal še mnogo bolj napuhnen naš Boštjan. Zaniljivo

je ogledoval cesarske vojake in, e le mogoe, bilo je dolgo njegovo

orožje mimo hodeim na poti. Spremljevalec, ki je vodil poslanca, skúšal

je z Boštjanom prieti pogovor, a však poskus se je razbil ob nesramni

prevzetnosti njegovi.

„Velik in trden grád, kaj ne?" vprašal ga je pri uhodu.

„Velik?" dejal je zaspano Boštjan, ne da bi spremljevalca po-

gledal; „trden? pravite. Ali ste že videli kaj sveta, prijatelj?"

Oni se je razvnel, da je bil v Gradci in na Dunaji ; a Boštjan ga

vpraša, e je bil že v Celji.

„Ne še."

„To sem si tudi mislil," dejal je Boštjan in obrnil se stráni.

V veliki, nizki dvorani se je bilo zbralo sodiše pod predsedstvom

cesarjevim, Na zatožni klopi je sedel Viljem polog samosvestnega

Caheja. Najsrenejšega izmed vseh pa se je util Petacij, ki je zopet

dobil Ijubljeno Kornelijo. Po obiajnih formalnostih se je dala beseda

doktorju Lenartu, ki je zael proslavljati pravinost in mo cesarjevo,

modro.st njegovih svetovalcev in sreo podložnikov, nad katerimi uva
vladarja oetovska Ijubezen. S tem je prešel na oetovsko Ijubezen sploli

in na Petacijevo posebe in ganljivo opisoval žalost in nesreo* tega

moža, ko ga je krutá roka oplenila jedinega deteta. Dokazovanje, kdo

je zvršil zloin, bilo bi odve, ker krivec ne tají. Vondar pa tožnik ne

zahteva, da se ž njim ravna po zakonih nego sam prosi milosti zánj,

kajti predznost njegova je že kaznovana in ])()tcm je skoraj gotovo, da

ni ravnal iz svojega nagiba. Stari rimski sodniki so vprašali že kakor

on pri vsakem zloinstvu, „cni bono" — komu na korist. Jako uden
odgovo na to vprašanje pa je njemu dala vcst, da se je doklica ikoj

poslala v cesarsko stólico. Gemu, tega ne bode preiskoval; on le prosi
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v imenu prevzvišenega svojega gospodarja, kneza in grófa celjskega, v

svojera in v imenu žalostnega oeta in napósled v imenu pravice, da

se deklica izroi oetu svojemu.

Ungnad je slonel pri oknu in grizel si ustnici, kajti ježa ga je

grabila, ko je slišal to sumnienje. A miril se je, ker ni še vejega

veselja privošil škodoželjnim dvornikom.

Viljem pa je odkril laži in zvijae tožnikove; resniea je sijala iz

vsake njegovili préprostih besedij in tako preprievalno je ovrgel vse

zlobno obrekovanje, da bi kakov drugi obrekovalec ne vedel kam se dejati

:

a Lenarta mirni smeh le jeden trenutek ni zapustil.

Bojee je spriala Kornelija resnico Yiljemovih besedij, Cahej pa

je bil ves zmešan in zmoen, kajti spoznal je, da doktor Lenart ni

nihe drugi kakor prijazni tujec, ki ga je peljal k jednajst tiso de-

vicam. Zastonj se je trudil pomiriti svojo kri in zbrati misii svoje.

„Gróf je po šili odpeljal Kornelijo," jecal je v stiski, „zakaj se

je pa bránila in vpila na pomo ; zdaj pa po krivem trdi, da jo je

Viljem ugrabil, ko je rada šla ž njim."

Glasen smeli je nastal pri teh besedah. Kornelija pa ni vedela,

kam bi skrila svoj obraz.

Potem pa je Lenart zael odgovarjati na ugovore. Iz Cahejevega

govora sklepal je, da se deklica za Viljema preve zanima, kakor da

bi se mogla njena izpoved v poštev jemati. „Se menj pa se je ozirati

na besede onega gospoda, ki se imenuje Cahej," povzdignil je Lenart

svoj glas. „Kdo pa je ta Cahej? Ce se jaz práv spominjam, videl sem

ga kot meniha v gornjegrajskem samostanu. Slišal sem potem, da se

je upri pobožnim naredbam estitega opáta svojega, in zvédel sem na-

pósled, da so ga izgnali kot garjevo ovco iz svetega kraja. Potikal se

je potlej ta vinski meh okiog brez dela, dokler ni našel zavetja in do-

brih prijateljev na Vranjem Brdu. In proti poštenim Ijudem se upa

priati tukšen lovek, ki, ne zadovoljen, da sam nerodno živi, tudi svo-

jega bližnjega za])eljuje k nezmernosti !

" In Lenart je jel šaljivo opi-

sovati, kako je Cahej proti cesarjevemu društvu treznosti ustanovil

družbo oaka Noeta, ki je že v dveh najvejih gostilnah podrazila vino.

Pristavil je, kako smešno se sliši, e zatoženci grófa Urha dolžé. Kakor

bi se reklo, da je kdo sam sebi vzel svojo suknjo. „Ugrabiti se pa
pravi," dcjal je, „siloma si prisvojiti kako re, ki je druzih Ijudij, a

Celje je z vsemi svojimi prebivalci milostivega grófa last, s katero on

stori, kar se mu Ijubi, ne da bi bil komu odgovoren."

„Ce jim dela krivico," opomnil je Ungnad, „daje jim pravico,

braniti se."
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„Oho," zavpil je Lenart, „taká puntarska naela na cesarskem

dvoru? In kdo naj doloi, kaj je pravica, kaj krivica? Podložniki? Ka-

terim je Bog ukázal pokornim biti svoji gosposki, vselej in vsekdar, ne

le, kadar je dobra in pravina."

Cesarski juristi so prikimali Lenartu, cesar pa je vprašal Enejo

Silvija, kako on misii o tem. In ta je menil, da je gosposka sploh po-

slaná od Boga, in ker ji je podeljen me, mora se je podložnik bati

ter jo ubogati.

„Bogme!" dejal je Ungnad, „takim podložnikom bil bi pasji bi
predober gospodar."

Zmagalno se je oziral Lenart krog sebe in nadaljeval, da v naj-

boljem sluaji bi bilo dejanje Vranjebrskega motenje tuje posesti. Vtis

patetinega njegovega govora je bil pa toliko bolj smešen, ker se tému

zahtevanju njegovemu nikdo protivil ni. Petacij sára ni vedel, kaj bi

mislil o vsi rei. Izpoved here se mu je zdela verjetna, a prevesel je

bil, da bi se dal motiti neprijetnim slutnjam, ki so ga obšle. Cesar pa

je bil še bolj preprian, da je vse le nakana grófova, napérjena proti

Ungnadu.

„Kaj mislite, Ijubi barón?" ogovoril je tega, „ali ne bomo Vašega

vroekrvnega Viljema oženili s krásno Kornelijo, ki je vnela to tro-

jansko vojsko?"

Lenart pa je opomnil, da je deklica že nevesta hrabrega celjskega

viteza, Težko je povedati, je li bil ta ugovor neprijetnejši Korneliji ali

Viljemu. Ona je gledala v tla, a skozi trepálnice utila žarei pogled

mladeniev; v najvejo zadrego pa jo je spravil cesar z vprašanjem, e
je to res. Petacij ji je prišel na pomo in v dolgem govoru razložil, da

se njegova hi gotovo ne bode pomišljala izpolniti cesarjeve volje, tem

menj, ker omenjeni celjski vitez nikakor še nima njene besede.

„Kaj sem pravil, Ijubi Ungnad!" smijal se je cesar. Ta pa je

menil, da je cesarjeva želja tudi njegova, vendar naj pa Viljem še do-

káže, da je jednako spreten v boji s sovražniki kakor v reševanji ugrab-

Ijenih devic.

Zbor se je razšelin Viljem se je pridružil in spremljal starega

svojega uitelja Petacija in plaho Kornelijo, ki se je držala pol na smeh

pol na jok.

Doktor Lenart je korakal še ponosneje po cesarski palai, kajti

na jedni stráni je imel Enejo Silvija, na drugi Neiperga, ki sta se ve-

selila, da ostane poslanec še delj aša v mestu. Upala sta, da se po

tem poverjenci grofovem doseže kako mir, ne da bi se rabila pomo
sovraženega Podebrada.
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Cahej pa je kuhal jezo in tuhtal, kako bi kaznoval tega vražjega

Lenarta, ki ga je tako osramotil pred cesarskim oblijem. Ravna pot

najboljša pot, mislil si je in postavil se za banger pri grajskih vratih.

Ko pa je zavil Lenart izza ogla na cesto, skoi predenj širokoplei za-

sednik in bistroumni doktor, ki je util njegovo roko na svojem obrazu,

spoznal je na mah, da to ni sala.

„Ha, slepar!" krial je Cahej in izdrl svoj me, „zakaj imaš orožje

na stráni? Bôri se, bráni se!"

Ko je pa Boštjan zaul znani pok po licih, odskoil je in divje

pogledal, e sovražnik ni prehud.

„Me v nožnico! me v nožnico!" vpil je nánj Lenart. „Posveena

oseba poslaneva se je tu razžalila. To terja krvavega zadošenja."

„Ha, nerád!" zagrozil se je Boštjan in sunil me nazaj ; a vedno

pripravljen je držal nožnico z levo, ro z desno roke in grdo škripal z

zobmi. Na krianje pa je takoj prihitelo mnogo radovednežev, najve

vojakov. Jeli so izpodbujati Caheja, ki je brez vspeha nasprotnika klical

na boj, in veselili se zadrege Lenartove; kaji gnusili so se vojaštvu

peresni in knjižni vitezi, ki so pohajali oboroženi. A kmalu je bila

straža na bojiši. Lenart je rinil nazaj na dvor in glasno klical Nei-

perga, Cahej pa je tišal za njim, dokler ga niso prijeli stražniki. Slabo

bi se bilo godilo našemu junaku, kajti ostrá kazen je bila doloena za

však prestopek javnega miru in reda na cesarskem dvoru, da ni hrup pri-

klical Viljema. Ternu se je prijatelj vendar le smilil in iztrgal ga je

biriem iz rok, in dobrohotna množica jima je pomagala utei.

Ko pa sta pribežala k Ungnadu in povedala kaj se je zgodilo, bil

je ta zeló nejevoljen. A prišlo mu je na misel, da celjski lopov pac

ve zaušnic zaslúži kot jih more nesti. „Toda poslanec je in nepre-

mišljenost utegnila bi vaju drago stati. Zatorej hitro stráni in dalje z

bratom mojim!"

Ko je prišlo do Ungnada povelje, naj izroí biriem Viljema in

Caheja, teh dveli že nikjer ni bilo dobiti.

(Dalje prihodnji.)
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22. Pod hruško.

(Dalje.)

ozneje šest tednov je znala krraarica in ž njo vsa župnija, da

je trdil bolni Gorenjec resnico. Peter ni zijal zaman šmihelskim

materam v obraz, niti ni pogledaval brez razloga skozi okna

in vráta. Pohištvo, posoda in sploh oprava mu je razodela, e je hiša

revna ali trdna, prazna ali založená, e bi mogla postrei prijatelju s

slastno južino ali ne. Po dolgem in korenitem raziskavanji je našel v

župniji dvanajst žén, ki so bile obdarjene z vsemi svojstvi, katerih je

želel ta brezbožni pohotnik. Bile so mlade, edne pa tudi dovolj imo-

vite, da bi loveka lahko pogostile s tolsto, smetanasto kavo in potvico

ali pa, e bi hotel, z dobro starino in poleg tega se ve da tudi s pleem

ali klobásami. Peter je izpraševal župljane práv na tanko, žive li to

gospodinje z moži svojimi zložno ali v prepiru. Na veliko svojo žalost

je zvedel, da vláda v šmihelski župniji kršanska šega, ako pride za-

koncem kaj navskriž, da si oprosté in pozabijo, predno zájde še solnco

za božjo railost. Po najetih, brezdušnih podpihovalkali, pa tudi sam se

je dosti trudil, da bi odpravil to lepo navado in zasejal med oženjenci

zdražbo in razpor. Tudi ta peklenska nakana mu je popolnoma izpod-

letela ali ga ni to ni izpametovalo in ostrašilo. Imel je trdno vcro, da

premaga radodarnost vsako žensko srce. Da ne obudi suma, namenil

je pokloniti Šmihelkam tako darilo, ki ga sme po njegovi misii sprojeti

brez šramote vsaka, naj je samica ali že udaná. Y ti župniji se je

pridelalo in spredlo nekdaj veliko ve prediva nego dan danes, ali veselje

do preje je ostalo in Smihelke so radi tega na dobrem glasu po Do-

lenjskem. Peter se je torej domislil, podariti vsaki svojili dvanajst iz-

voljenk lep — kolovrat! Iz hvaležnosti in priljudnosti bi ga povabile

na južino in to priliko bi porabil, da bi jim ogrel in omeil srce s

svojim medenim in prekanjenim jezikom. Ko je hodil v šolo, mikale

so ga bukve kaj malo, najrajše se je zatekal k botru svojemu, ki je

delal za prodajo kolovrate. Mož ga ni gonil od sebe, ker mu se je bil

deak priljubil, pa tudi zato ne, ker mu je pomagal delati. Ta re ga

je veselila bolj nego vsi šolski nauki in vse otroje igre in zábave. V
nekohko letih se je izuril Peterek za tako spretnega kolóvratarja, da

ga je pohvalil boter proti v&akemu loveku, govore: Ta fánt je prejel
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od Boga pet talentov za kolóvratarja, za šolo pa komaj jednega. Res-

nica ostane resnica, naj jo tajim, kolikor hoem. Petrovi kolóvrati so

desetkrat gorši od mojih in predno zbrkljam jaz jednega, ima on go-

tove že tri.

Ali fantovemu oetu je bila ta sláva malo po volji, zahteval je

strogo, da se izuí sin za gospoda. Práv lahko to ni izteklo. Na

dolgem šestnajst let trajajoem potu so se hotela kola dostikrat usta-

viti ; trebalo je pridno in dobro mazati, da so se pomikala dalje.

Peter niti v gosposkem stanu ni zanemaril preljubega svojega rokodelstva,

že zato ne, ker je zapažil, da so lini kolóvrati preizvrstna vada za kme-

tiške krasotice. Nanje je mislil ujeti, kakor sem povedala, tudi šmihelske

gospodinje. Najvejo izbo svojega stanovanja je prenaredil v delavnico.

Gradiva je nakúpil nekaj po ti okolici, po drugo in po orodje pa je

pisal v Ljubljano in v Gradec. Ko mu je došla vsa potrebná priprava,

lotil se je posla in je tesal, strugal, pilil, rezal, rezljal, likal in barval

od rane zore do trde noci tako goree in neutrudno, da je tekel pot

curkoma z njega. Marsikdaj je pozabil jed, pijao in spanjé, ker so mu
hodili radovedni Ijudje povirkovat v delavnico, zagrnil je vsa okna z

rjuhami. Vašanje so se spogledovali in povprasevali, kaj mu je prišlo

na misel, da se peha tako skrivnostno v na pol temni izbi. Na cesto

se je ulo práv dobro njegovo silno hropenje, sopihanje, hrkanje, kihanje

in kašljanje in nekateri popotnik je obstal, stresal z glavo in se udil,

ne vedo, kaj pomenjajo ti neznani glasovi. "V dveh ali treh mesecih je

bilo delo dovršeno in moralo se je priznati, da tako lepih kolovratov

še ni videla šmihelska župnija. Zgoraj so imeli cerkvico z zvonikom,

na mnogili mestih pa drobné, umetno izrezljane podobe Ijudij, živalij in

cvetlic. Sem ter tamo so bili kaj žalo poslikani. Vsakdo bi bil dejal,

da jih je škoda, ko bi se nanje predlo, da jili je zdelala umetna roka

samo za gledanje in hišno nakitje, ne pa zato, da bi jih premetavale

in blatile umazané kmetice. Savbar poklie deklo Meto in ji pové, kamo

naj zanese kolovrate. Godrnjaje mu izpolni voljo in do veera so do-

bilo vse Petrove izvoljenke namenjene darove. Bábnice od konca niso

védele, kaj bi si mislile. Zijale so v nališpane kolovrate, kakor tele v

nová vráta. Ko so se naudile in nagledale, zaele so se smijati in

grohotati kakor se niso še nikoli v vsem življenji svojem. Tako ne-

skonno neumnpst kakor je bil Petrov trud in dar, zdela se jim je do

zdaj neverjetna in nemogoa med pametnimi Ijudmi. Drugi gospodje se

sprehajajo, vozijo na toplice in zábave ali pa se kratkoasijo doma s

prijatelji v kavanah in gostilnicah, ta pricvrkneni škrijc Savbar pa ne

ziui tratiti aša in denarja svojega drugae nego da se zapre v izbo in

22
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dela mnoge, mnoge tedne zamusanim malo znanim babám kolovrate!

Ha ha ha, kdo je še kaj takega videl in slišal? Také blaznosti ne

spominjajo niti tiste otroje bájke, katerim pravijo istorije. Vzgled ob-

darjenih gospodinj so posnemali domaini in sosedje : vsi so se smijali,

kar je le grlo zmoglo. Veliko mesecev je tekel po hišah pomenek o

Petrovih darilih in vselej, kadar so prišla Ijudem na misel, jeli so se

jim nezdržno grohotati. Marsikatero južino so pojedli ta as mrzlo. Med

jedjo se je domislil zdaj ta zdaj oni Šavbarjevih kolovratov pa je od-

ložil žlico in udri v smeh. Za njim so pokladali žlice zaporedoma drugi

in se smijali kdaj vsi zajedno po celo etrtinko ure, da so se jim vroe

jedi povsem pohladile in izpridile. Ce se je zasmijal glasno kdo sam v

hiši, uganili so précej tisti, ki so bili zunaj, kaj ga je požgakalo in

zaeli so mu pomagati in isto tako sosedje, ki so jih slišali. Na takšen

nain se je širilo grohotanje pogostoma od hiše do hiše po vsi vaši.

Najhujše pa je bilo to, da vražji kolóvrati župljanov niso pustili na

miru niti v cerkvi. Kdor se jih je spomnil, zatisnil si je ústa z robcem

ali z bukvami, sosedje so vedeli, kaj mu je, pa so jeli jeden za drugim

skrivati prepovedani smeh za robci in bukvami in skoraj niso bila po

vsi cerkvi nobena ústa vec brez zakrivala. V šmihelskih krmah in go-

stilnicah so se vršile že mnoge, veliké in krásne veselice: pri Oblaku,

pri Tonku, ki mu pravimo zdaj tudi Stembur, pri Cebelarji, pred Ro-

zinovo jazbino, pri gotenskem Jožetu, pri Fránici, pri Petrievki in pri

Matildi, ali verjemite mi, da se prebivalci te župnije še nikoli niso

toliko in tako lahko in glasno smijali, kakor ob asu Šavbarjevih novih

kolovratov. Težko, grozno težko je akal Peter ves dan doma, káko

hvalo mu bo prinesla Metá od izvoljenk njegovih. Kadar koli je prišla

po drug kolovrat, vprašal jo je hlastno : kaj pravijo mati? Ona pa je

vselej pomajala 55 ramama in zarenala jezno : Ovbe, kaj — ni ! To

mu se je zdelo neizreeno udno. Drugi dan je bila nedelja. Zgodaj

zjutraj je prišla soseda in vprašala Meto v veži, kaj so rekle Savbarjeve

Ijubice. Dekla ji odgovorí: Pozdravile so ga jedna kakor druga. Vse,

od prvé do zadnje so zatrdile, da takega bedáka, kakor je Peter, ni na

vsem božjem svetu in da bi se moral imenovati práv za práv Jurek.

To velim tudi jaz. Se danes mu bom odpovedala, kajti me je sram

služiti pri taki prismodi. Savbar je slišal ta pogovor. Zastala sta mu
kri in sapa in oblil ga je mrzel pot. Morebiti se sam ni nádejal, da

ga bo uslišalo vseh dvanajst, ali prej bi bil priakoval strele z jasnega

nego sramoto, da bodo zavrgle tako zaniljivo njegov dragoceni dar.

Slepar se je hudo zmotil. Mislil je, da so Smihelke, kakor pravimo,

srenjske tépke, katere sme klatiti však, kdor hoe. Zdaj pa so mu do-
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kazale, da so modre, zveste in ponosne žene, ki ne prodajajo dobrega

glasu in poštenja svojega za pisane kolovrate. Tista nedelja je bila zanj

tako bridka in grozna, da jo bo pomnil gotovo do zadnjega vzdilia

svojega. Ko se je napotil na sprehod, šli so Ijudje ravno k deseti maši.

Komaj so ga zagledali, zaeli so se mu vsi brez izimka grohotati in

rogati. Nekateri so ploskali z rokami, psikali, zvižgali, krulili ; drugi mu
kriali pod nos : Poglejte ga no zaljubljenega kolóvratarja, ho ho ho

!

Tretji so oponašali sopihanje in hropenje njegovo v delavnici in drdranje

kolóvrata ; tercijalke so pljuvale predenj in se togotile : Fej te bodi

!

otroci pa se drh na ves glas : Strijc Peter, nu, naredite nu tudi nam

tak lep kolovrat s cerkvico, zajki in jelenki, hi hi hi ! To hohokanje

in liihikanje je spremljalo Savbarja na vsaki esti in stezi šmihelski.

Vide, da je izgubil vse spoštovanje, pobegnil je v Novo Mesto. Tamo

si je najel voznika, ki ga je odpeljal po noci cez Gorjance v Karlovec.

Smihelci se lahko pohvalijo, da so ga pregnali na práv pameten in

zakonit nain : brez palice in tepeža, brez sile in pretnje, samo s šma-

hom in zabavljanjem svojim. Bil je jako sreen, da je utekel še v

pravem asu. Ko bi bil ostal v Smihelu štirinajst dnij dalje, prijela bi

ga bila po višjem úkazu cesarska gosposka in poslala najbrž Ijubljajiskemu

sodišu, kateremu so ga bili naznanili razkaeni Gorenjci zaradi zavedenih

svojih deklét. —
Svetih gor je na svetu veliko. Jedna se nahaja tudi nekje na

Hrvaškem. Pod njo stoji veliká vas. V to vas je prišel bradat romar

srednje dobe. Dejal je, da dohaja iz Jeruzalema in Rima. Stanovanje

si je dobil pri županu. Ker je bil od dolgega pota silno truden, na-

menil je ostati v vaši nekoliko tednov, da se odpoine in okrepa. Pla-

eval je vse pošteno z dobrim, zlatim denarjem. Obleka in vedenje sta

razodevala, da mora biti gosposkega stanu, itak je pokazal, da zna tudi

izvrstno tesati, strugati in rezljati. Mladi in brdki županovi ženi je

naredil tako udovito krasen kolovrat, da se ga ni mogla nagledati.

Ko se je bolj udomail, povedal je na tanko, kdo je in od kod in kje.,

kod in kako je do zdaj živel in hodil. Jme mu je bilo Peter Zavbar.
Razven drugih zanimljivih novic je pravil Ijudem, da je osnoval po-

božno družbo, ki se zove rajská bratovšina, katero je potrdil

sam rimski pápež. Udje si nálože dolžnost, da si pomagajo v vsaki

potrebi. Kar kdo ima, smejo rabiti in uživati vsi udje. To pravilo je

bilo županki jako po všei, ker se je polakomila Zavbarjevih zlatov.

Prosila ga je, naj jo zápise précej v bratovšino. Te rei je župnik

zvedel. Bistroumni mož je kmalu spoznal, kaj drží romarja v županovi

hiši in ga je poklical k sebi. Dejal mu je s prijaznim ali ob jednem
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resnim glasom : Vidim, da ne poznáte národa našega. Hrvat je dober

kakor duša in krotak kakor jagnje, ali gorje si ga tistemu, kdor ga

prevarí, kdor mu opogáni poštenje hišno in rodbinsko. Za prestopnike

devete božje zapovedi se je obranila v našem okraji iz starodavnih asov

neka posebna kazen, katere vas sam Bog varuj. Poslušajte torej moj

svet in zapustite župnijo mojo, dokler je še as. Zavbar se je veril in

rotíl, da ne želí in ne dela nikomur krivice in je ostal pod Sveto goro

še dalje. Nekoliko dnij ali tednov po tem pomenku se je praznovalo na

gori prošenje, po naše bi se reklo shod ali žegnanje. Privrelo je tjakaj

brez števila romarjev s Hrvaškega in Kranjskega. Po vélikem opravila

so šle nekatere Kranjice za županovim vrtom zopet domov. Oziraje se,

e leží po tleh káj sadja, zagledale so skozi se, ki je bila sem

ter tam jako redka, udo in strahoto, kakeršne ni videl, kar svet stoji,

ne jud, ne ajd, ne kristjan. Na vrtu je ležala živa glava bradatega

moža brez trupla! Druge romarice so zakriale in pobegnile, Dolenjka

Katra, ki je bila srenejša od njih, pa je ostala in ogledovala neznano

udo. Glava je imela ústa zavezana, lica so se ji krila, kakor da trpi

hude boleine, in iz oij so ji kapljale debele solze na gosto brado. Cez

kake pol ure se je prikázal na vrtu brkat velikán in se oziral pazljivo

na vse straní. V rokah je držal poli vode. lonec in žlico. Katra smukne

za sé, kjer je bila tako zarastena, da je ni mogel videti, in poene.

Med vejami je itak vse dobro razloila, kaj se godí na vrtu. Velikán

pride k glavi, ji odveže ústa in da piti. Potem zajame z žlico kaše in

jo zane pitati. Glava pokúsi, namrdne se in pljune kašo nazaj iz ust.

Zdajci zavpije: Ljudje božji, pomagajte ! Velikán zarohní: Môli, e ne

te zadavim, saj druzega tako nisi vreden. To rekši zaveže glavi ústa,

udari jo nekatere kráti s pestjo v obraz in po temenu in preklinjaje

odide. Zdaj je Katra vedela, da je zakopan na vrtu živ lovek. Revež

se ji je tako smilil, da je bridko zajokala. Hotela mu je pomoci, pa ni

znala kako. Znancev v tem kraji ni imela, tujim Ijudem pa ni ni za-

upala. Po dolgem premišljevanji se ji je zdelo najbolj varno in pametno

poakati trdega mraka. Ko se stori no, zleze skozi mejo na vrt in

odveže glavi ústa. Glava milo zajeí : Angel nebeški! za pet ran božjili

te prosim, da me odrešiš. Župan me je obsodil krivo, da sem mu
zmotil ženo, pa me je zvezal in zakopal. Divjak me misii umoriti z

grozo in gladom. Nosi mi kašo, ki je zabeljena menda z peklenskim

oljem. Katra je zapažila še za dne lopato, sloneo za svinjakom, ž njo

je zaela odkopavati ubogega Petra. Ko mu je prišla do rok, porezala

mu je na njih veží z nožkom svojim, brez katerega mnoge Dolenjke

ne gredó nikamor. Delo je zdaj urno napredovalo, kajti si je pomagal
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jetnik nekoliko tudi sára. Cez etrtinko ure sta že tekla on in odrešenica

njegova po esti, ki drži na Kranjsko. Petra je bil hudi post silno

oslabil, ali korake mu je pospeševal strah, da bi ga utegnil župan pogrešiti

in preganjati. Ustavila sta se še le, ko sta dospela do dobre dolenjske

krme. V nji sta veerjala in prenoila. Katra se je morala uditi in

smijati voleji sogoltnosti tovariša svojega. Med jedjo ni zinil ne bese-

dice. Ko je bil sit in je zamoil veerjo z vec kupicami starine, prijel

je deklico za roko, razodel ji svojo Ijubezen in ji obljubil zákon. Kaj

se muzate? Gotovo mislite, da bo osleparil tudi Katro, kakor je že

nekatero drugo. Ta pot se motite. Pokora, katero mu je naložil župan,

bila je tako krepka, zdravá in blagodatna, da je grdega neistnika po-

polnoma izmodrila in prestvarila. Zagreben do grla se je pokesal grehov

svojih in prisegel Bogu, e mu pošije pomo, dosmrtno vzpreobrnjenje in

poboljšanje. Ze ob meseci so oznanili topliški gospod župnik s prižnice,

da jemlje g. Peter Žaba r Dolenjko Katro za pravo svojo kršansko ženo.

Stanovala sta od konca na deželi, potem pa sta se preselila v mesto, menda

v Ljubljano. Peter je živel odslé tako zastavno, strogo in bogoslužno, da

so ga posvetnjaki imenovali tercijala. Ce je zvédel, da ima dekla nje-

gova kakega Ijubka, zapodil jo je kar précej iz službe. Trudil se je

vestno, da povrne Ijudem škodo, katero so trpeli zaradi njega. Z Go-

renjkami, nekdanjimi Ijubicami svojimi, in oeti njihovimi pogodil in

pomiril se je brez pravde. Oitati mu se je mogla samo ta slabost, da

je bil nehvaležen najvejemu svojemu dobrotniku, hrvaškemu županu,

ki ga je nauil pameti. Tožil ga je sodišu radi hudodelstva silovitosti.

Na Hrvaškem je vládala takrat kvakarska pravica, ki je bila jako ko-

renita in je doloevala vsako re in tudi kázni práv na drobno in na

tanko. Preiskava proti županu je trajala sedem let. Po § 500.000. ob-

sodil ga je sodnik, da mora sedeti v jei 2 leti, 1 1 mesecev, 29 dnij,

23 ur, 59 minút in polenajsto sekundo. To uvši se župan zadere: kaj

ali ni bilo práv in pošteno, da sem kaznil lopovskega Kranjca? Hrvaški

sodnik ga potolaži : Kdo pa velí, da ni bilo ? Braté, ne boj se ! Kva-

karska pravica ima dolge in ostré zobe, ki pa ne grizejo, ker so pa-

pirnati. Bodi pameten pa se pritoži in zani pravdati. Pravda se bo

konala, ko bova midva oba že trikrát prekopana. Najmenj tri kadí

rnila se bo porkalo, predno se dokáže s pismi in priami, da Škavbar,

Šavbar, Zavbar in Zabar niso bili štirji cigáni, nego sam(3 jeden, ki je

imel navado, da se je v vsakem kraji nekoliko prelévil. Zdaj pa povej,

e si me razumel? Župan prikima in storí, kar se mu je velelo. Izkušnja

je potrdila, da mu je sodnik dobro svetoval in prerokoval resnico. — —
IMoja povest o kolóvratarji Petru se je raztegnila precéj na dolgo. Smi-
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helci jo pripovedujejo bolj na krátko in nekoliko drugae. Iz jako do-

brih in važnih razlogov sem jo zasukala tako, kakor me je nauil

ranjki Bernárdelj. Gotovo ste poznali tega klateža, ki so ga bile nekdaj

polne vse krme od Novega Mesta do Grosuplega. Sree si je iskal v

mnogih stanovih. Bil je zaporedoma kmet, trgovec, mešetar, slikar,

godec, arovnik, klobásar in vinski pridigar. Povsod drugje mu je izpod-

letelo ali klobasáti in búrke praviti pa je znal tako izvrstno, da bi ga

bili poslušali pivci ves dan in vso noc. Zapomnila sem si marsikatero

njegovo. Pripovedke te vrste so me veselile že od nekdaj veliko bolj

nego tiste prazne in neslané starinske istorije, katerih ne marajo dan

danes niti otroci. (Dalje prihodnji.)

'"^'m^;^-

Glasbena vzgoja v Sloveneih.

Spísala Lucila Podgornikova.

I.

(Dalje.)

ko dalje preudarjamo, da deluje pravo narodno petje tudi

na Ijudstvo ali na širši spodnji del narodnih življev, mora

ta strán še posebe vzpodbujati nas, da obrnemo posebno skrb

na narodno glasbo. Kajti tudi pri najvišje izobraženih narodih se-

danje civilizacije je spodnji obsežni del národov brez vseh onih pomokov,

s katerimi se more izobraženi del .še na znotraj razviti do višjega in

plemenitejšega življenja. Razven verskih idej nima nižje Ijudstvo ná-

zorov in uzorov, s katerimi bi si moglo z razumovo pomojo razvijati

znaaj. Ljudstvo se kreta in dela po obutkih in vtisih, kakor mu
jih nanáša nakljuno trenutje. Vojska, bojevanje in vená skrb za

prvé in najspodnejše potrebe revnega življenja vsiljuje Ijudstvu že tako

preve prilik, da se tako reko mašuje nad svojim stanjera bolj s pr-

votne divjim sovraštvom, z zavistjo, budobijo, nego pa zato, da bi do-

spelo do osreevalnega srnega gibanja, kakeršno prihaja iz soutja,

Ijubezni in drugih dobrih ustev. Zarad tega pa rastó in se krepijo samo

surové divje strasti : zavoljo tega pa, da zunanja trda usoda loveka tira

in potiska s kraja v k.ij. ostaja v surovom loveku tudi za boljša ustva

po navadi in najvekrat saraó izraz in oblika neskladnega in razsajal-

nega vedenja.
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A glasba vceplja in krepí ravno zmožnost, da se notranje stanje

in gibanje razvija in zvršuje v lepem soglasji ; in tako spoznáva Ijudstvo

v svojih posmih svojo notranjost na vse straní, pa ne v prvotno narav-

nem divjem gibanji, ampak vedno v tako reko uglajenem, soglasnem

ráztoku. V tem tii krotea in poblaževalna mo pesmi, kakor tudi

razlog in pojasnilo, zakaj pošteva in naj bi poštevalo in bránilo Ijudstvo

svoje pravé pesmi kot drag základ.

Najvišjo vrednost podeljuje torej narodnim pesmim mo poblaže-

vanja, katera se nam káže kar se tie na duševno povprek zanemarjeno,

zapušeno in oiiemoglo nižje Ijudstvo še v posebni meri poveana. Mi

torej v prvi vrsti ne poudarjamo narodnega petja zato, ker je narodno,

ampak ker jedino národná glasba deluje vspešno na Ijudstvo v oni meji,

kí je glasbi v najboljšem sluaji odmerjena.

Po tolikih razlogih, kako važno je gojiti narodno glasbo, kakor

se razodeva tako reko v svojem vznožji po narodnih pesmih, nekoliko

tudi po narodnib plesih, oglejmo si isto narodno glasbo še z drugega,

jako važnega stališa. S e le na podlagi b o gat e ga in nepo-
kvarjeno pravega narodnega glasbenega zakladá nasta-
nejo neminljiva in cenljiva umetniška dela. Kajti taká

dela niso ni druzega, kakor višje tvorbe in nadaljna razvitja iz kalíj,

katere dejanski obseza národná ali Ijudska glasba. Ozrimo se na veliké

italijanske in nemške umotvore — ali ne kažejo do vrhunca umetnosti

razloujoe znake, kateri nas takoj silijo, da jih prištevamo ti ali oni

národnosti? In tudi najgenijalnejši komponisti so sestavljali zavedno ali

nezavedno bodi si naravnost na podstavi narodnib melodij svoje kompo-

zicije, ali pa so kot sinovi národa svojega nehoté svojo temate in oblike

ustvarjali na nain, ki je bil onim glasbenim kalém soroden in primeren.

In kjer bi botel kakšen komponist kreniti v strán s te poti, bil bi njegov

umotvor pokvara, brez pravega življenja in zato tudi brez trajnosti in

pravega vpliva. Samo na podlagi dúha národne glasbe se povzdignejo

nmetniki do najvišje vrste in se vzpnó njih dela zarad umetnostne vred-

nosti visoko nad samo narodno svojstvo, tako, da postanejo in so ozi-

roma postala po svoji umetniško-glasbeni vsebini duševni zakladi Ijudem

vseh narodnostij. Tudi Slovani štejejo med svoje sósebno dva kompo-
nista, katera sta s svojo nadarjenostjo ustvarila zaetek razvijanju tretje

glasbene velevlasti, namre: na podlagi slovanskega dulia sta ustvarila

dela bogate duševne vsebine. Ta dva sta Poljak Fr. Chopin in še

noprimerno više stojei eh A n t. Dvorak, kateri je dospel do klasi-

nosti tudi v obliki. Njijne glasbene kompozicijo so se med drugimi

narodi že udomaile kot umotvori, kljubu ternu, da zastopajo strogo
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slovanskí znaaj. Pri tem pa je treba opomniti, da imajo po obem
mnenji Poljaki in morebiti še v veji meri Cehi do najíinejših razlik

raznovrstno in v tem oziru najbogatejšo narodno glasbo med v.semi dru-

gimi slovanskimi narodí. Oba imenovana komponísta sta morala zaje-

mati iz teh vírov, da sta se potem z geníjalno nadarjenostjo povspela

do velikib umotvorov,

Ravno takšna pa je bila tudi pot, kí je dovedla Nemce do kla-

siníh umetníh oblík za vse dobe, in kí je dovedla tudi Italijane do

tega, da so postali v nekaterih glasbenib oblikah stalen uzor.

Ako se hoejo torej Slovenci oziratí na bodonost in tndi zase

nadejati se, da ustvarijo kedaj zdrav oddelek slovanské umetne glasbe,

potem jíh mora poleg navedenih razlogov vzpodbujati tudi ta nadá, da

svojo narodno glasbo skrbno varujejo in gojé.

Koneno pa ima národná lastnost glasbe, sósebno pa petja za Slo-

vence se svoj poseben, rekli bi, politien pomen. Zarad mnogostran-

skega vpliva tnjíh sosedov je ravno Ijudstvo majhnega národa v nevar-

nosti, da se údaje tujim silám in se domácemu dubu izneverja in iz-

gublja tako polagoma še ukus za domáce loge, za domáce petje. S

tem pa se godi národu tudi iz tega uzroka veliká škoda, ker mu ne

zasajajo samo tujib, v omenjenem zmislu škodljívib rastlik, ampak zarad

tega, da se slovenská národná pesem izganja in nadomešuje narodno

z velíko slabším petjem. Slovenské národne melodíje
namre, vsaj kolikor sem jíb jaz došlé ula, odgovarjajo kljubu
vsí préprostosti popolnoma terjatvam, katere stav-

Ijamo do pravé glasbe. Tmajo dobro simetríjo, potem lepoglasne

melodíje in naravno, préprOsto harmonijo ter izražajo prezvesto bodí

si šaljívost, bodí si tožnost. Vsekakor so torej vredne, da se Ijudstvu

ohranijo in z racijonalnim poukom vcepijo, ter da se ukrene vse v ta

namen, da se príkupijo národu. Z zaudenjem pa sem zapažila, da v

goríškí okolicí in v goriških gorah otroci (pastirji) in odrasli fantje skoraj

ne prepevajo drugíh, kakor laške (furlanske) pesmí; iz drugih po-

krajin pa, kjer so Slovenci v dotikí z Nemci, znane so tudi prítožbe,

da Slovenci v príd nemškím pesmim zanemarjajo in pozabljajo svojih.

Oboje je, kakor je zdaj lahko nmevno, s pedagogskega stališa

jednako obžalovatí ; z muzíkalínega stališa pa je vendar tá razloek,

da Slovenci z nemškimi narodnimi pesmamí zamenjavajo nekaj tujega,

kar ima kolikor tolíko glasbene vredností, s furlanskimí pa

nekaj glasbeno surovega alí, še bolje, nekaj tujega, kí je do celega

slabo. Furlanske pesmi, kakor so v navadi v Gorici in se zdaj zasa-

jajo tudi v blížnjíb dolinah in gorali, príštevati je ízrazom popolnoma
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divje in surové vrste; oné so brez vsake kolikaj izobražene melodije,

brez vsakega lepoglasja in izraza. Ne ostaja torej niesa druzega, kakor

item — najsurovejši, najspodnejši vseh življev, iz katerih se sestavlja

glasben komad. Zatorej bi to poraenilo, Ijudstvo, ki je zraožno finej-

ših glasbenih sestav, sistematino kaziti, ko bi se vplivu ne stavile

závore. Ta nevamost pa se najbolje, kakor smo rekli, odstráni s tem,

da se s podvojeno marljivostjo skrbi po takih nevarnih krajih za pravo

narodno petje, kajti utrjenje in širjenje domáce glasbe je na to strán

ne samo glasbeno-estetine in s tem združené kultúrne,

ampak še posebe tudi politine veljave. Ker je glasba in sósebno

petje silno mogono kar se tiee tega, da neposredno pretresa najimenitnejši

del nasega bitja, je pac naravno, da utegne ravno narodno petje na pol

potujene sinove in here zopet ogrevati za domáce glasove in s tem

za druga, od doma podedovana, pa vsled tujstva zanemarjena in zatrta

svojstva. Narodno petje v tem primeru je tako reko po asu in po

notranji vrednosti prvá sila, katera na pol potujeni in izgubljeni del

národa zopet spravlja prvotni materi v naroaj. Petje ne stori vsega,

ali ono stavlja zagozdo nadaljnemu potujevanju, da je potem možno

z drugimi silami skoraj potujeni del národa zopet povzdigniti in utrditi

na podlagi domaih ali narodnih pomokov. Imenitno je narodno petje

dalje pa tudi zarad tega, da iztrebi nasejano tujo Ijuljiko, katero zana-

šajo na domao zemljo tuji življi, pa zarad poveanih obil in zvez tudi

domai sinovi in here národa samega. Ti vplivi se razširjajo zlasti v

sedanji dobi ne samo v mesta in trge, ampak tudi v gore in celo za-

kotne kraje slovenskega národa.

Iz dosedanjega razgovora in naštetih razlogov je razvidno, da na-

pori in žrtve, s katerimi skrbí národ za glasbeno vzgojo, niso brez do-

brega sledu, da si pa pa takšen národ škoduje, ako to vzgojo zanemarja.

Zato se nam je zdaj ozreti po sredstvili, s katerimi bi utegnili Slovenci

najvspešnejše delovati za skupno narodno glasbeno vzgojo.

II.

Národ, ki se lioee poblaževati z glasbo, mora v prvi vrsti skrbeti

za njene národne lastnosti, in ta zahteva se nam je pokazala kot ne-

porušna.

Zavoljo tega je za prijatelje slovenské glasbe najprej važno, da

spoznavajo glasbene základe, ki s 3 naliajajo med národom, da tako pre-

sodijo obseg in vrednost to glasbo. Slovenci sami so pritožujejo, da je

v njili pesmili in kompozicijah mnogo tujili življev in tujega dúha, da

je le malo práv slovanskega v njih zaslediti, in da fantje od vojakov,
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železnih cest in z drugovrstnega popotovanja v mejne dežele donášajo

edalje vec tujega v domovino, in da se koneno, kakor smo že gori

omenili, domáce posmi popolnoma pozabljajo. Tu pa je potreba nagle
pomoci, drngae se utegne Ijudstvo v dveh ali treh rodovih glasbeno
do cela raznaroditi in pokvariti.

Prvá naloga torej onih, ki se zanimajo za stvar, je ta, da skrbé

za zbirko in i^resojevalni pregled starih domaih Ijudskili

pesmij. Kot poskušnjo v tem pogledu, ki je po svoje pravo zadela,

je poštevati zbirko pesmij Josipa Kocijania, e tudi se on ni spu-

šal v presojevanje po njem zabeleženih pesmij. Tako bi se polagoma

sploh gradivo nabralo in vsaj zabránilo, da se domáce snoví ne izgubé

in pozabijo. Taki zaetki so se sicer že tu in tam storili; ali ker se

je vse skúp vršilo bolj ali menj neracijonalno, moralo bi vso stvar p o

strogem nártu kako središe izprožiti in prevzeti, ter bi se mo-

rale nabrane pesmi v pregled in presojo skupno pošiljati v isto središe.

Najbolje bi v ta namen ugajalo društvo „Glasbene Matice" v Ljub-

Ijani. To društvo si stavlja glavno nalogo s tem, da skrbi za izdaje

slovenskih in sicer vokalnih in inštrumentalnih kompozicij ; ono naj bi

torej tudi tiskalo in objavljalo zbirke pesmij, ki bi dohajale iz raznih

slovenskih krajev. Od „Glasbene Matice" bi pa tudi priakovali,
esar ni zalitevati od pojedincev: kritinega pregleda in

razgovora o došlih pesmih. Možje, ki so zmožni razsojevati kom-
pozicije kar se tie njih vrednosti, da se sprejemajo v „Glasbeno Matico",

postopali bi jednako tudi kar se tiee narodnih pesmij. Tako bi se po vzgledu

velikánske Kuhaeve zbirke jugoslovanskih pesmij scstavile národne

pesmi po skupinah jednakih melodij in bi se primerjale kar se tie notranje

vrednosti; ob jednem bi se dodal kraj, od koder so doma, in bi se

priteknile še druge zanimive okolnosti. Ve narodnih pesmij je namre,

katerih melodija se razširi po raznih krajih, potem pa se nekoliko izpre-

meni, in dobi zlasti druge tekste. Na také straní primerjati, one pesmi

odbirati, v katerih se najprimernejše tekst in melodij e uje mat a,

v katerih so se tudi melodije najlepše razvile, katere kažejo isto
slovansko lice, in te pesmi potem kot narodno blago varovati
in razširjati — to bi bila naloga društva in njegovih kritino iz-

obraženih predstojnikov.

Kot prezanimiv vzgled popolnoma nedostatne stvarne glasbene kri-

tike se mi tu nehotó vsiljuje v spomin „Naprcj", kot najbolj znana

in sedaj med Slovenci najpopulárnejša pesem. Jako karakteristino je

to, da v pesmi sami, katera se zdaj, kakor je videti, udomauje kot

pravá národná pesem , káže se med melodijo in tekstom najveje
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protivje ali stvarno logino nasprotje. Tekst je slovesen in viharno za-

hteva poslednjo najvejo žrtev, ki jo more lovek darovati: žrtev živ-

Ijenja. Torej pred smrtjo v bitvi naj bi se pela ta pesem — pac resen,

vzvišen trenutek!

In melodija, katerega znaaja je pa ona? Se navadne resnosti ne

razodeva, razven v srednjem delu (trio), ki je bolj mehák in melodien.

Glavni del (stopaj) pa je živahno veselega, da ne reemo, norljivo raz-

posajenega znaaja, in odgovarja najbolje ustvu, ki navdaje veselo

družbo, recimo, ob izletii na kako poletno praznovanje. Da

ne utim súrna jaz tako, dokazuje prvi to, da vsaka godba (orchester),

ki gode ta komad z inštrumenti, torej brez teksta, napravi nehoté

iz njega vesel stopaj v ritmu in izrazu; drugi, da porabljajo pastirji

po gorah ravno to melodijo za šaljive in posmešne pesmi, za kar v

resnici vzvišenih melodij nikdar ne ponižujejo ; koneno pa, da, ko raz-

greje družbo slovesen trenutek, ona instinktivno ne zapoj e „Na-

preja", ampak kako drugo slovesno pesem, n. pr. „Hej Slo-

vani!" in, kakor sem sama videla, odkrije se pri ti melodiji in

vstane. Ta pa ima muzikálne pogoje za narodno pesem: ona ima za

vse kiticc jednako veljavno in nad vse préprosto melodijo, ki šteje še

le s ponavljenjem svojih dveh oddelkov IG taktov, in je sama na sebi

preresnega znaaja, na podlagi ritmino práv mirnega kakor préprostega

spremljevanja, in je v popolnem soglasji z znaajem teksta.

„Naprej" pa ima z ozirom na glasbo veliko napako, da je dolg stopaj,

s komplikovano ali preve sestavljeno melodijo in pogostem menja-

joo harmonijo, tako da vse Ijudstvo v pravem pomenu besede p r ej

ko ne vse dolge pesmi ne bo pelo nikdar pravilno; in ker

melodija ne odgovarja resnosti teksta, najmenj ob priliki, ko bi hotelo

krepko izražati smrtno zanievanje.

„Napreja" s sedanjim tekstom nikakor ni priporoati za ob-

no narodno pesem. Hoejo li Slovenci tekst, ki je za narodno himno

sam na sebi lep, obdižati, morajo izbrati, in sicer najbolje, staro Slo-

vensko narodno melodijo, ki je glasbeno jednakega znaaja; ali

pa mora nadarjen komponist z zavestjo tega, kar zahteva národná
pesem, sestaviti primerno melodijo na tekst. (ííot uzori za narodno

himno utegnejo služiti ruská, angleška in avstrijanska národná himna.)

„Naprej", ki je glasbeno lep komad, in Ijudstvu zarad veselega znaaja

gotovo tudi soroden in Ijub, pa ni. da bi ga zavrgli. Rabiti bi ga uteg-

nili kot stopaj brez teksta (za kar najbolje ugaja zarad oblike in

dolgosti) ; ali pa za petje z drugim primernejšim tekstom ob premno^o-

terih prilikah.
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Jaz sem ravno to pesem tako obširno razpravljala, ker spadá go-

tovo med najbolj znane, in je tudi najbolj primerna za vzgled namesto

mnogo drugih, v katerih vláda dejansko nasprotje med tekstom in me-

lodijo. Ako ima celo toliko razširjena pesem, ki nikakor ni prekrita

najobsežnejši kritiki, oznaeno napako, koliko menj je možno govoriti

o strogi kritiki tam, kjer pridejo pojedine pesmi po nakljuji raztresene

v roke uiteljev, kapelníkov in pevovodij ! Zato pa iz tega uzroka pou-

darjamo, da bi si „Glasbena Matica" iz zmožnih údov in drugih glas-

benikov, v svoji stroki zares omikanih in poznanih tudi po svoji kri-

tini bistrosti, ustanovila odbor, ki bi došlé poskušnje presojeval

z glasbenega, narodnega in pedagogskega stališa. Kar bi

se našlo po ti poti s labe g a, moralo bi se v jav n i h, kritinih
razpravah, v asopisnili lankih posebe pretresovati in kot ni vredno

oznaevati. Se le po tem, ko se izvrši kritika in snov odbere s takih

stališ, in ko oživi cvet národne glasbe zopet v Ijudstvu, potem še le

se ustvarijo rodovitna tla, iz katerih utegne dalje vzrasti tudi pravá
umetna godba. Kajti kje hoejo iskati zdaj slovenski komponisti

podlage, tako reko kalij, iz katerih bi ustvarili in razvili umetne ná-

rodne tvorbe, ako je najprimitivnejša glasba, ki jo slišijo od mladih let,

samo zmes domaih in tujih življev? Vse, kar je tujega in neprimer-

nega, torej je treba iztrebiti, in samo to, kar po tem sišenega ostane,

pospešuje v resnici glasbeno vzgojo narodovo.*) (Dalje prihodnji.)

^ Domoželjnost.
In bistrice naše,

Kraljice vseh vod,

Le bistrice Save

Ne nájdem le-tod.

Po gajih res, tukaj

Se slavec glasi,

Ob Dunavu kabiera

Pa tta rodí

;

A z bridko me sólzo

Sporainja le-tó

Na Krajino krásno,

Dolenjsko nebo.

^h, kaj me je nešlo

Na tojo zemljó

!

Brez tebe, dom IJubi

Veselja ne bó

!

Res takaj so jasne,

Visoke goré;

Res tukaj šumijo

Zelene vode.

A tukaj ne vidim

Gorenjskih planin,

Ne ravnega pólja,

Ne hladnih dolin.

Vse gôre preromam.

Kar višjih se vé,

Nikj or ne zagledara

Domae zemljé.

In zopet se tožen

Vraujem domii,

Nikdai", oh, v tujini

Ne nájdem mirú.

Brez tebe, dom Ijubi

Veselja ne bó,

Oh, kaj me je ncslo

Na tujo zemljó!

L j ud e vi t.

*) Naravno, da vso odgovornost za to kritiko Jonkove pesmi provzoma g. pi-

sateljica. „Naprej,''s katerim je slávni skladatelj pred vscm svetom oslávil sebe in

národ svoj, ostane ncumrjofi, ker tako, kakor nobena drnga pesem naša ne izraža

samosvestni pogum in iskreno hrepeneiije po obem napredku in pravi narodni

svobodi. Ured.
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Slávni Slovenei.

L

Dr. Jakob Župan.

o stoletnici njegovega rojstva.

Spisal

93.

Zhlovekova fodba.

U pratke svit ftavlen

U peklu gorí

:

Jur fojen, sadavlen

V nebefih fedi.

94.

Lifjak gofár.

Kraguli ! beshímo

!

Lif pafe gofi:

Gofém ga vofhímo;

Sam klati sheli.

95.

Zirknifhko jésero.

Trobíte Gorenzi

^voj Bohin, fvoj Bléd!

Men' trobjo Armenzi,

Kap, Baltimor, Shvéd!

96.

Pifaría.

Pivz Níla sidati,

Pa mifli moit,

Frank more pifati

Od zhérk o flepí t,.

97.

Ofla.

Sna Dka uzhiti,

Storíti nehli:

Sna ofla ojftríti,

Kofíti nesnä.

98.

Sajka levova fvetvavka.

Nizh fvojiga nima,

Od leva sliiví,

Fr. Wiesthaler.

(Konec.)

Ufé mu perkima,

Se glada boi.

99.

Bojari.

Kdaj v' zerkvi molili

Is zega ferzá,

Per misi volili

Is fvojga duhä.

Sdaj v' zerkv nam gréjo,

Veléva fe nim:

Per misi beréjo,

Kar vdahnejo im.

100.

Krajnfki fejm.

Pred nro deveto

She rojen ni bil

:

Pred uro defeto

She v' raki trohnil.

101.

Tul fprasnen.

Pufhize nehajo,

Dramiti Hm tél:

Ak bolfhati snajo,

So dobre dovél.

Drugazh.
Púshize nehajo,

Prafkato dovcl:

^htevila sgled majo

Na tebi, Kvesnel!*)

She drugazh.
Pushize nehajo,

Zhift novih dovél:

Sprizhovati snajo,

Sim vertik fvoj shél.

*)Paschasius Quesuel, katoliški bogoslovee, janzenist, roj. 1634. v

Parizn, umri 1719. Cerkev je zavrgla 101 stavek njegovega „novega zákona"; Zu-

panovih pnšic pa je tudi 101; zato pravi : „Shtcvila sgled majo na tebi, Kvesnel:"

Pis.
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Krajnfki
Plutiirzliik.

Hvalj Rimze, Gerkáne

Stav Plútareh Gérkaii,

Is Krajne Slovane

Plutarzhik Slovan.

1.

Barón Zojs,

Shiga.

(Glej Kr. bel. I. str. 70).

2.

Barón Valvasor.

(Glej Kr. bel. I. str. 72).

3 . 4

Dva
Herberstejna.

Szér Némza fta bila

Po rodu obíi:

Pa Krajno Ijubíla

Nam v' ferzu shiv'tá.

3.

Herberstejn Shiga, zefarfki poflanik

v' Mofkvi, nar imenitnifhi pifar

Rufke Iftorie sa Neftoram, j^red

Karamfinam. *)

(Ipava rodila,

Kralj v' Mofkvo poflä:

Evropi pred bila

Nesnana Mofkvä).

(Prim. Kr. bel. I. str. 71).

4.

Herberstejn Karel, fhkof Iblanski **)

od Márie Teresie poftavlen.

Péd pláta plefála,

Ko sdaj fhe drugod:

Mat Karia poflála

Prenéha povfod;

Shkofía flovéla

Prék gorc, morja,

Od Karia pét jéla

Strán fvéta nov'ga.

5 . 6

Dva
Kobenzla.

Si brata fta bila,

Is Krajne oba :

Evopa zliaftila,

Posabit ne sna!

5.

Kobenzel,

Ludvik.***)

Petrovigrajanfki

Bil je poflanik,

Mir fklene Tefhanfki

Kobenzel Ludvik.

6.

Kobenzel,

Filip, t)

Filip Parish.infki

Bil je poflanik,

Mir Lunevilanfki

On fklene, Ilirík.

7 . 8

Dva
Janfha.

Oba fta Gorénza

Si bratiza b'líi,

Zhaftiti Slovenza

Evropo uzh'ta.

*) Rojen 1. 1486., umri na Dunaji 1. 156G.; glej Aug. Dimitz, Geschiclite Krains
II. Th. p. 64—65. in Dr. Const. v. Wurzbach, Biograph. Lexikón, 8. Th. p. 342.

**) Rojen 1719. v Gradci, postal škof Ijublj. 1. 1772, umri 1. 1787.; (glej Aug.
Dimitz, Gesch. Krains, IV. Th. p. 208 in nasl.).

***) Ivan Ludvik Josip gróf Cobenzl, državnik in vitez zlatega runa, sin

Ljubljanana Iv. Karia Philipa Cobenzla. rojen v Brus(e)lji 21. novemb. 1753.,

umri na Dunaji 23. febr. 1809. (Glej Dr. Const. v. Wurzbach, Biograph. Lexikón
11. p. 391 in nasl.).

t) Ivan Philip gróf Cobenzl, državnik in vitez zlatega runa, po Wurzbachu
(gl. n. m.) strinik, ne brat prejšnjega, rojen 28. mája 1. 1741., umri na Du-
naji 30. avg. 1. 1810.
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7. 8.

Jan fha, Janfha,

zhebelár. *) málar. **)

Na Kajnfkim fe kífal Po fvétu je hodil,

Je muhe redíl, ^e v' Rimu uzhíl,

Na Duneju pífal, Veh morjov prebrodil,

Gofpôdo uzhil. Zhaft Rodnam rodil.

Koneno naj sledi še Županov, došlé nenatisnen in precéj dober, a

svoboden prevod binkoštne himne : Veni sancte spiritus ! Došel mi je

od preastitega g. stolnega dekana J. Riberniga, kojemn ga je bil v

prijateljski spomin izroil Župan sam.

Duli Stvainlk pridi is vifot, Rafvetli oflepvani um !

V fvojih virnikov ferze! Otajaj merslijakam led

!

Sa febe fi vftvaril naf! Ko hirati pozhne telo,

Bref tebe vfe nam ni dovolj! Ti nameftuj pobeglo mozh!

Vefelje ti otoshnih dufh! Satri vojfke okolj no kolj !

Od Ozha gorniga poflan

!

Oroshjc v' ferpe prekuj

!

Ljubesni drugih vreli vir

!

Pokashi ti nam pravi pot,

V ftanu Savle popavlit! Zhertiti greha fladki ftrup!

Nefhtetih tí salog darov! Pomagaj Ozha nam posnat!

Defniza kralja ti fvetá

!

Posnat ediniga Sinú

!

Po Kriftuía obljubi ti No febe duh is med obeh!

Grometi mutafte vzhifh! Trojizi peti vedno zhaft!

Ozhetu hvala vekomaj

In finu, gob smagavfhimu!

Enaka tebi, fveti duh

!

Pobitim gotov odfhalnik.

V préprostih besedah izkušal sem Zvonovim bralcem obrisati vi-

harno življenje in zaslužno delovanje Zupanovo. Bog hotel, da bi se

mi bilo posreilo vzbuditi v srci sedanjega rodu ut hvaležnosti do

moža, katerega so vrstniki hudo pokorili, da ne reem — duševno

usmrtili. Predobro utim, da skromne moje vrstice niso dovolj dostojen

spomenik sijajnih zaslug njegovih. Volja moja bila je dobra, le moci je

ne dosezajo. Sicer pa si je postavil naš J. Župan s svojim delovanjem v

književni zgodovini in upam tudi v srci slovenskega národa: „monu-

mentum aere perennius". A vendar usojam se koncem svojega spisa

izrei srno željo, da mu postavimo Slovenci letos, o stoletnici njego-

vega rojstva, kako vidno, e tudi ne velikolepno znamenje
hvaležnega priznanja. V to ime pozivljem rodoljube, zlasti bližnje

rojake njegove, da ukrenejo potrebno, drže se Kolarovih besed:

„Slávme slavnf slávu Slávíiv slavm'^ch !"

*) Glej životopis njegov v Mat. slov. Spomeniiiii 1. 188.'{., str. 141. in

nasl, Ondi sem dal na stráni 165. tudi prvi natisniti ta epigram Županov. Pis.

*) Glej Ltp. Matice slov. 1. 1884 , str. 1. in nasl. Pis.
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II.

Peter Pavel Glavar.

Spisal Ivan Vrhovec.

inulo je letos ravno sto let, kar je umri jeden najblažjih mož

slovenskih, Peter Pavel Glavar, župnik šempeterske Ko-

niend e pri Kamniku in grašák v Lanšprežu na Dolenjskem.

Vse življenje njegovo ga je navduševala le jedna želja: izboljšati gmotno

in duševno stanje ubozega slovenskega kmeta-trpina. V ta namen je zastavil

vse svoje moci in sadové njegovega neumornega dela bodo uživali nje-

govi slovenskí rojaki še pozná stoletja, ko o Glavarji ne bode ve za-

znati niti prahu njegovih kostij. Ze hvaležnost zabteva od nas, njegovih

potomcev, da mu ohranijo živ spomin; vrhu tega pak nam je Glavar

v naših materijalnih asih bleste vzgled pravega možá. Z njegovim

životopisom upam ustrei „Ljubljanskega Zvona" itateljem že samo iz

tega uzroka, naj bi tudi životopis njegov že sam na sebi ne bil tako

zanimiv. Skoraj ga ni bilo Slovenca, komur bi se bilo življenje vilo in

snúlo po tako udnih potih, kakor Petru Pavlu Glavarju.

Njegov životopis se je jedenkrát že objavil in sicer v „Mitthei-

lungen des hist. Ver. fiir Krain" (1849, str. 29—45.). Sestavil ga je

bil Rechfeld, takrat profesor Ijubljanske gimnazije ; iz kakšnih virov je

zajemal, tega ni povedal; a zvedeli smo, da si je izprosil iz arhiva v

Koméndi mnogo za Glavarjev životopis jako važnih listín, o katerih se

zdaj ne vé, kje so ali kam so se izgubile. Med njimi se je nahajal naj-

brž že dodelan životopis Glavarjev, kar sodimo po tem, da se nahaja

v necem druzem jako obširnem, a dosedaj še ne objavljenem životopisu,

ki ga je sestavil 1. 1822. Josip Henrik Stratil v Zatiini, mnogo

stavkov, ki so od besede do besede ujemajo z Rechfeldovimi. Ta ži-

votopis se nahaja v arhivu nekdanjega zgodovinskega društva v Ljub-

Ijani in prišel mi je po prijaznosti gospoda Karia Deschmanna pred

nekoliko meseci v roke. Profesor Rechfeld ni vedel zánj, sicer bi ne

bil izpustil mnogo o mladosti Glavarjevi jako važnih podatkov. Po vsem

se káže, da je rabil iste Kstíne, kakor Stratil sedem in dvajset let pred

njim. Stratilu pak so bili pristopni še drugi seveda menj zanesljivi, ne-

pisani viri, ustno poroilo, kakor pravi sam v predgovoru Glavarjevega

životopisa. Ker je ta životopis natannejši kakor Rechfeldov ter prináša

o Glavarji marsikatero zanimivo malenkost, ki jo v „Mittheilungen" za-

stonj zasledujemo in ker vrhu tega tudi ne morejo vsi . „Zvonovci"
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dobití Rechfeldovega spiéa v roke, zato menimo ustrei, ako objavimo

ves Stratilov popis Glavarjevega življenja.

O nameiiu vodeem ga pri sestavi pravi Stratil sam tako : „V tem,

ko se lovimo za sentimentabiimi in groteskimi znaaji, v tem, ko na-

naklanjamo svojo pozornost, celo svoje obiidovanje le junaškim držav-

iiikom in onim solncem prvé vrste, ki se blesté le od dale in s poso-

jenim žarom, v bližini pak so temná trupla, odide marsikak lep in pravi,

skomni loveški znaaj iz resninega, treznega življenja neopazovan

mimo nas ter se žalibog spet hitro pozabi. Mnogikrat se ree še o

njem malomarno : „iitegnil je biti pošten mož" — in brezsrni ga pre-

pušamo pozabljivosti. Kako in zakaj pak je bil pošten mož, zato se

ne briga nihe."

V mojili oeh je to kraja, ukradena loveštvu.

iJolžnost vsacega poštenjaka je kaj tacega, kolikor je moci, za-

braniti, in pisatelj tega životopisa izpolnuje le svojo dolžnost po svojib

slabih moeh, e ponnja préprost in ni olepšavan životopis Petra Pavla

Glavarja.

I.

Glavarjevo življenje.

Necega poletnega dne 1. 1721. opravljal je ravno župnik šempe-

terske Komande pri Kamniku jutranjo svojo molitev, ko zauje zunaj

pred vráti svojimi vekanje in jeanje malega otroka. Mislé, da ga je

prišla kaka beraica že tako zarano prosit ubogaime, poiše mal dar

ter odpre vráta, da jo odpravi, toda glej — pred durmi je ležalo kacih

šest tednov staro dete, povito v slabé plenice. Moralo se je ravnokar

vzbnditi ter je vekaje vabilo svojega váruha k sebi. Toda le-tega ni

bilo nikjer.

Kaj naj li to poraenja? Gospod župnik, ugledavši dete, brž poklie

corkovnika, eš, morebiti ta vé, odkod je otroe. A tudi le-ta ni vedel

niesa, videl ni nikogar, ki bi bil utegnil otroka tu sem položiti. Sicer

je šel po vaši pozvedovat po neusmiljenem loveku, a nihe mu ni vedel

poroiti kaj o njem.

Da je bil gospod župnik v veliki zadregi, mislimo si lahko. In

kako l)i ne bil! Kaj naj pone z detetom? In vrhu tega — saj zlobni

jeziki ne mirujejo nikoli.

„Kaj poeti z otrokom", povpraševali so se župnik, cerkovnik,

cerkovnikova žena in župnikova kuharica. „egavo je li to dete?" ugi-

bali so sem in tja. Sumniili so to in ono mater, tega in onega oeta,

konec vsega posvetovanja so pak morali vendar priznati, da niso te

zamotane stvari kar ni razjasnili. Srea za gospoda župnika, da stíi

23
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bili žexiski pri njem, sicer bi moral najdenca sam pestovati, ker dreti

se je jel tako odlono, da ga je morala kuharica vzeti v naroaj ter z

ujkanjem tešiti njegovo krianje, kar pri tem zapazi med plenicami kos

zganenega papirja. Oj, list bode razjasnil morebiti vse! Hlastno ga raz-

grne gospod župnik, teda obraz se mu ne zvedrí ni, kajti na listu ni

bilo zapisanega niesa druzega nego : „Kršen je za Petra Pavla".

Cmeren in mole hodi gospod župnik po sobi gori in doli ter

stopi pred trojico, utopljeno v globoko premišljevanje : No, kaj ponemo

li ž njim?

Tu sine cerkovniku rešilna misel v glavo. „Ej, veste kaj gospod?"

pravi, „tukaj otroka ne morete obdržati, ali ravno mi priliaja na misel,

da je Jerasovki umri veeraj še dojen otrok, nji ga dajte v izrejo. Se-

veda bode treba zanj kaj plaevati, a ko doraste, pomaga si na svetu

že sam dalje. Pastiroval bo in pozneje si s hlapevanjem slúžil svoj

kruh."

To je bil dober svet.

„Res je! Pravo ste pogodili!" pravi gospod župnik. „Vi. cerkovnik,

skoite takoj po Jerasovko, naj pride semkaj. Rad bi to šmentano stvar

kar najhitreje spravil v red."

S tem se je konalo posvetovanje.

Jerasovka je prišla kmalu s svojim môžem v župnijo, ter sprejela

malega Glavarja. Sicer Jerasovi niso bili bogati, vendar so prevzeli

radi otroka v rejo, kjer je vrsto in krepko rastel.

Imeli so pa Jerasovi (pisali so se za Basaje) sicer še dvoje svojih

otrok, jednega fantia Jarneja in jedno her. Ko je imel Jarnej deset

let, poslal ga je oe v Ljubljano v šolo, Petru pa je izroil skrb za

jedino kravico, ki je bila pri hiši. A ko je prihajal Jarnej o poitnicab

z lepimi knjigami domov, in ul Peter iz njih toliko nepriakovano

novega, o emer se mu niti senjalo ni, polastila se ga je silná želja po

uenji. O prietku novega šolskega leta je hotel Peter po vsi šili iti z

Jarnejem v Ljubljano v šolo, a Basaj mu je razložil, da je to nemožno,

ker si more komaj toliko od ust pritrgati, da pošilja Jarneja v Ijub-

Ijanske šole. Jarnej je odšel, ukaželjni in po uenji in vedah tako ko-

pernei Peter pa je moral ostati doma ter goniti kravico na pašo. Za

rejenka seveda ni bilo potrebnega denarja. Milo je Peter jokal o Jar-

nejevem odhodu, navezal kravici vrvico okoli róg in jo odgnal na pašo,

kjer je prejokal marsikatero uro. Ves pobít in mole jo je priganjal še

le v poznem mraku domov in stískal se tih in žalosten v kak teman

kotiek v hiši; celo jesti se mu ni Ijubilo. Toda srena mladost .pozabi

kmalu svoje tóge in svojih željá in ez nekoliko dnij je postal zopet
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prejšnji veseli Peter. Vendar se njegova veliká ukaželjnost tudi s a-
soma ni dala popolnoma udušiti. Vselej, kadar je Jarnej prihajal domov,

vnela se je Petru po šolah kopernea duša in kadar je Jarnej, ne po-

sebno prijatelj šole in uenja, po konanih poitnicah poiskal zopet

svoje po vseh kotih razraetane knjige in jili godrnjaje zvezaval v cii-

lico, povrnila se je Petru stará tožnost. Cmeren je odhajal Jarnej, a

kaj bi bil Peter dal, da je smel mesto njega iti v Ljubljano! Po vec

dnij sta imela Jerasova, ki jima je bil Peter sicer zeló priljubljen, svoje

kiže in težave ž njim in po vec dnij je preteklo, predno je gnal Peter

kravico zopet brez solzá v oeh na pašo.

Tako sta minuli dve leti. Ko pak se je necega dne Jarnej zopet

odpravljal od doma in je Peter zopet tarnal in moledoval, naj ga vendnr

za božjo voljo pusté z Jarnejem, vsri se Basaj, gre h gospodu žup-

niku ter mu opise fantovo ukaželjnost; fánt moleduje, pravi, da ga že

vec prestajati ni. Rad bi ga poslal v šolo, dejal je Basaj, ker se mu
fanti smili, a popolnoma vzdržavati ga ne more ; nekoliko pa bi vendar

pripomogel, ako bi gospod župnik hoteli za deka kaj storiti; dal bi

ga študirat, bodi si, kakor si bodi. „Peter ima debelo glavo, dobro se

bo uil," modroval je kmetski psiholog.

Gospod župnik, katerega je deek že sicer stal marsikak nepo-

treben krajcar, ustavljal se je nekoliko aša, a dobrosrni mož se je dal

napósled vendar omeiti ter je obljubil, da hoe že nekoliko pripomoi.

Sicer pak troški tudi niso bili Bog si ga vedi kako veliki, ker takrat

so se potrebšine dijakov plaevale še „in nátura".

Peter o tem seveda ni niesa zvedel. A zadnji veer, ko je merni
Jarnej zbiral zopet svoje knjige, Peter pak se vláil kakor megla iz

jednega kóta v drug, zine Basaj pred veerjo práv lakonino : „No, Peter,

pripraví se ; šel boš z Jarnejom v Ljubljano v šolo!"

Peter pogleda Basaja sprva kaj debelo, eš, da se reditelj njegov

sali ž njim in njegovo žalostjo, saj je vendar tri dolga leta moledoval

zastonj in sedaj naj bi hipno obšla Basaja ta misel? Niti jedenkrát in

z najmanjšo besedo ni mu dal upanja, da bode prišel kdaj v Ijubljanske

ali sploli kake šole in sedaj naj bi postal kar na jedenkrát teh mislij ?

To bi bila res strela z jasnega !

Ko pak se mu je zatrdilo, da je resnica, da so gospod župnik

sami zato, in da bodo tudi pripomogli, e bi kaj primanjkalo, zane
fánt razgrajati in dirjati po sobi, kakor bi se mu bili možgani zmešali

in mogoen tok solzá se mu údere po veselem lici.

Da mu ta veer zopet veerja ni šla v slast, kdo bi ne verjel

tega rad? Srce mu je bilo prepolno, in ker ni imel druzega, komur bi

23*
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oznanjeval svojo veliko sreo, tekel je v hlev ter si olajšal pri svoji

kravici prepolno srcé; na njen vrat naslonen se je izjokal.

Kako bi bil mogel li spati to noc ? Zatisnil ni niti oesa in predno

se je zdanilo, tekel je na pašo, da se poslovi od krajev, kjer se je

s svojimi vroimi željami tolikrat potikal žalosten. Se jedenkrát je pre-

taknil vse kóte, obšel však grmi, na však priljubljen mu prostorek

je sedel še jedenkrát, in se poslovil od kraja detinskih svojili let.

Težko je priakoval trenutka, kdaj bode odrinil z Basarjevim oetom

iz Koménde. Poslovil se je od svojega dobrotnika gospoda župnika, od

sosedov in znancev ter skoil na voz, prej pak še jedenkrát pogladil

kravico, ki jo je gonil tolikokrat na pašo, in ki je tolikrat z napetimi

ušesi pogledovala proti njemu, kadar ga je žalost premagovala in seje spu-

stil na paši v glasen jok.

Kdo je bil srenejši, kakor Peter? — Imel je deset let. V Ljub-

Ijani je Peter stanoval z Jarnejem v istem stanovanji. V soli vpisali

so ga za Petra Jer a s a, kakor se je reklo pri hiši, kjer so ga vzgojili.

Za javno šolo seveda še ni bil takoj sposoben, ker manjkalo mu je

elementarnega znanja; sicer ga je poueval v branji in pisanji stari

Basaj, a kmet tedanjih asov — saj sam ni dosti znal. Iz te zadrege

mu je pomagal dijak višjih razredov, Matija Kolóvratar ; v nekaterili

mesecih se je priuila bistra glavica Petrova vsega, esar mu je manjkalo

in konec prvega teaja se je vracal z izvrstnim sprievalom vesel domov

na poitnice k svojim rediteljem v Koméndo. Z jednakim vspehou je

dovšil drugi in tretji razred tedanje šestrazredne jezuitské gimnazije.

V tem pak je Jarnej Basaj že dovšil gimnazijo in stopiti bi mu
bilo v logiko, kar bi bil lehko storil v Ljubljani. A ker te šole med

dijaki in obinstvom niso bile na posebno dobrem glasu, odšel je v

Gradec, o katerem je šla takrat med Kranjci govorica : Kdor v nemški

Gradec gré, ta kaj o svetu vé. Ljubljanska gimnazija takrat še ni bila

na tako dobrem glasu, kakor sedaj.

A ta govorica vplivala je tudi na našega Petra Glavarja rekše

Petra Jerasa. Jarnej je odšel in Peter — ta naj bi ostal v Ljubljani,

kjer so studenci vede tekli mnogo borneje ! Odslé ga ni imel vec mir-

nega trenutka in ugibal je, kako bi jo mogel mahniti iz Ljubljane v

Gradec. Kdo bi ga tam podpiral? Saj je bil celo do dobra preprian,

da mu za to pot niti stari Basaj niti gospod župnik ne bosta dala pri-

voljenja. Sklenil je torej brez njijine vednosti oditi v Gradec. Gramatiko,

tretji razred tedanje gimnazije dovršivši, prosil je svojega izpovednika

in uitelja, necega jezuita, ki so imeli takrat gimnazijo v svojih rokah,

naj mu preskrbi ne le sprievala, ampak tudi priporoih.a pinna za



I. Vrhovec: Peter Pavel Glavar. 357

Gradec, da bi dobival v ondotnem jezuitskem samo stanu opoldne hrano

kako dugi dijaki, kar mu je páter, poznajo njegove zmožnosti in nje-

govo pridnost storil iz srca rad. O svojem sklepu ni maral sicer nikomur

niesa razodeti in poln najlepšega upanja je šel domov na pocitnice

v Koméndo, kjer mu je podaril gospod župnik za njegova izvrstna spri-

evala dve sreberníci po 17 krajcarjev.

Ta dar sicer jako skopega župnika je šmátral Peter više, nego je

bil istinito vreden; bil mu je obetovalná pria dobrih vspehov za pri-

hodnje* Ko minejo pocitnice, odide zopet v šolo, ali na mesto proti

Ljubljani, udari jo s svojo culico in z hlebom kruha pod pazuho proti

Gradcu, ne da bi o tem povedal kaj župniku ali starému Basaju. Odšel

je pes v Gradec, a nevajenega tako dolge poti, popusté ga kmalu moci,

zlasti ker je bilo jesensko vreme ves as deževno. K srei je bilo ta-

krat po esti vse polno voznikov in le-ti ga odved() v Gradec, kamor

je dospel truden, laen in do kože premoen.

Gradec! Da so tako velikánska mesta v resnici na svetu, ne bil

bi priakoval Peter nikoli vkljub vsemu svojemu geografinemu znanju.

Mesta ga je bilo groza, in dasi se je že mrailo, vendar se ni drznil ka-

kega, zarad deževnega vremena urno mimo sebe hiteega Graana po-

vprašati, kam naj se zasue, da dospe do jezuitskega samostana.

A sila kola lomi! Napósled se vendar osri, in povpraša necega

že priletnega Gradana, kje je jezuitskí samostan. „Ljubi prijatelj!"

pravi mu le-ta „jezuitskí samostan je v jezuitskih ulicah," ter gré po-

así svojo pot, ne zmene se dalje za štirinajstletnega dijaka.

„To so pa zeló neusmiljeni Ijudje!" misii si revšo in ker se ne

upa vprašati še kacega druzoga loveka za })ot, stopi pod napuš neke

strehe: Na previdnost božjo je zidal mnogo, a le-ta ga je zapustila,

kakor se mu je zdelo, do dobra. Kar stopi k njemu neki žid, ki je imel

na vsaki roki po dva, vsaj na videz nová klobúka; na vse mnoge na-

ine se je trudil ubraniti jih dežja, pokrivajo jih s svojo dolgo,

a vendar še prekratko suknjo. Ugledavši Petra, pokritega s precéj po-

nošenim in do dobra premoenim klobúkom, povpraša ga, e ne bi mu
li hotel odkupiti kak klobúk ali vsaj zamenjati. „O seveda, práv rad,"

pravi Peter, „a nimam ve kakor dve sreberníci po 17 krajcarjev v žepu".

Klobuki so mu jako ugajali in žal mu je bilo, da je jedno sreberníco,

ki mu jo je bil podaril stari Basaj že dávno tega, po poti zapravil. Toda

usmiljeni žid mu pravi: „Naj velja, daj mi svoje novce in svoj stari

klobúk, jaz pak ti dam novega, ker se mi smiliš, ubogi fantiek."

Sila vesel seže Peter z jedno roko v žep z drugo po svojem klo-

búku, in ponudi dobrosrnemu loveku vso imovino svojo ter hvali še
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previdnost božjo, ki se mu je tako hitro zopet povrnila. Novega klo-

búka vesele se pozabi vse, dež, žida in jezuitskih ulic, v katerih naj bi

bil samostan jezuitski. Nevedo, kaj naj pone, capljá v vedno vejem

dežji po vélikih ulicah dalje trdno upaje, da bode našel sam ulice in

samostan, kar se mu zano kraji novega klobúka poasi pomikati na

ušesa, in napósled celo cez ušesa doli na ráme ; le oglavje mu je ostalo

še na glavi. Žid ga je osleparil práv židovski. Petrov stari, dasi tudi

ne vec lepi klobúk je bil vendar le boljši, kakor ta židovski pobarvani

in s prilepljenimi kraji. Z kacim veseljem se je pogajal z židom na

videz tako lovekoljubnim — in opeharil ga je tako! Ta izkušnja je

bila za nepopaenega fantia tako bridka, da se mu je udri vro tok

solzá po licih.

Jokajoega doide dobro opravljen dijak, ki ga dobrosrno povpraša,

zakaj se joka. Peter mu uzroka ni hotel povedati, le-ta izkušnja ga

je bolela prevec, ter ga samo vprašal po poti v jezuitski samostan. Ker

je bil dijak sluajno tudi sam tjakaj namenjen, ponudi se mu za kažipota.

Molé gresta svoj pot; ko dijak opazi, da gre Peter ves as od-

krit poleg njega, ugaja mu sicer veliká uljudnost nepoznanega deka,

a napósled ga prine vest vendar le peci, da hodi fanti o mrzlem je-

senskem dežji gologlav poleg njega. Ree mu torej naj se pokrije in

še le sedaj mu razloži Peter, kako neusmiljeno ga je opeharil žid.

Med tem pogovorom prideta do jezuitskega samostana, kjer oddá

Peter samostanskemu predstojniku priporoilni list iz Ljubljane. Páter

ga ita tiho zase, ter poškili asih ez pismo po Petru, tresbem se od

mraza in strahú, napósled pak mu, list preitavši, ree, naj se ne bojí

preve, vse se bo dobro zvršilo, ako se bode le pridno uil; jutri naj

le pride takoj v šolo in opoludne pred samostanska vráta, kjer se dijakom

deli juha. Dijaku pak, ki je Petra privedel v samostan, ukáže, naj

ga spremi k Jarneju Basaju, ki je poueval takrat otroke necega boga-

tega trgovca in bil v njegovi hisi z vsem preskrbljen. Ta naj mu po-

iše kakega stanovanja.

Do srca ginen poljubi Peter patru roko. Zdajci so bile pozabljene

vse došlé prebite težave in še židovská sleparija. Njegov vodnik ga
je peljal tudi takoj k Jarneju Basaju, njegovemu Ijubljenemu popolubratu

— vsaj Peter je še mislil, da je. A kupica Petrovih bridkih izkušenj

za ta dan še ni bila polna. Petra ugledavši, zlasti pak, ko mu je ta

jel popolnoma odkritosrno pripovedovati, kako jo je popihal iz Koménde
brez vodnosti župnikove in Basajeve, zgrabi Jarneja toHka ježa, da prine

1)0 nbozem Petru neusmiljeno udrihati. Ko se njegova ježa nekoliko

unese, zane mu pridigovati, kako pregreho je storil, da se je svojim
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dobrotnikom tako po tihotapsko ukral. Peter sprejme oboje z jednako

udanostjo, tepenje in pridigo, ter posliiša Jarneja, kakor otrok svojo

mater, ki mu oitá njegove budalosti, ker ni si skoraj mogel misliti,

da bi ga smel Jarnej sploh drugae sprejeti. Napósled je pak Jarnej vendar

le jel premišljevati, kaj naj pone. Ker je bil Peter že tu, in ker se

je zatekel k njemu, zapoditi ga vendar ni mogel domov. Poiše mu di-

jaškega stanovanja ter plaa zanj takoj za vse leto. Na obed pak je hodil

Peter opoludne pred samostanska vráta, kjer se je dijakom delila juha.

Sicer je Peter prebil mnogo, a svoj namen je vendar le dosegel.

Stopil je v etrto šolo in se odlikoval pred vsemi drugimi uenci. Bil

je ljul)ljenec vseh svojih uiteljev, ki so mu preskrbeli že takoj drugo

leto jako lepo službo pri necem bogatem moži, kjer je poueval za dobro

plailo njegova dva sinova. Preskrbljen ni bil saraó z vsem potrebnim,

ampak zaslúžil si je vrhu tega še toliko, da se je mogel edno oblaiti

in si nakupiti potrebnih šolskih pomokov.

V najboljših razmerah živec je doraste] dvajset let in dobil kot

l)rihodnji dnhovnik že prvé štiri blagoslove. Od Jarneja Basaja ni po-

treboval nikake podpore ve.

Sicer pak tega že dávno ni bilo ve v Gradci. Že driigo leto potem,

ko je prišel Peter v Gradec, popustil je mesto, obesil uenje na kol ter

jo potegnil necega dne z nekim skozi Gradec potujoeim hrvaškim polkom.

Veselja za uenje že prej ni imel velicega. Sedaj bi mu bil pa tudi

Peter lehko oital, kako urno je storil svoj sklep, ranogo urneje kakor

Peter, komur je njegovo ukrepanje ukralo pa marsikako no.

A predno sta se poslovila, moral je Peter vprašati Jarneja še nokaj,

povprašati ga po najvažnejšem sluaji svojega življenja, po svojem rojstvu.

Odkar se je zavedal, preganjale so ga te misii. Da ni Jarnejev pravi

brat, in morebiti celo ])0 polubrat ne, spoznal je dosti zarana. Sicer

so ga vzgojevali Basajevi práv prijazno, a bistri deek je vender kmalu

util, da drugae kakor Jarneja in mnogo menj prisrno in Ijubeznivo. S

celo neusmiljenimi rokami pak so rili v Ljubljani po njegovi rani, kjer

so ga razposajeni deaki vrstniki nazivali s priímki, s kakeršnimi brez-

sni Ijudje zmerjajo nezakonske otroke. Srce bi mu bilo takrat poilo

od žalosti. Imel ni niesar, bil je ubog, da se jo samému sebi smilil,

toda naj bi mu Bog dal vsaj to, kar dá sicor skoraj vsacemu loveku,

pravé roditelje, a Peter še teh ni imel. Kdo mu je bil oe, kdo mati?

Vsaj to je hotel torej Peter dognati, predno bi se poslovil od Jar-

neja za dolgo, morebiti celo za vselej. A tudi Jarnej mu ni vedel dru-

zoga povedati, kakor da so ga necega lepega polctnega dné pred dvaj-

setimi leti našli gospod župnik pred pragom svojim. Niti Basaj ni njegov
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oe, niti Basajka mati njegova. To je bil za Peter jako hud iidarec
;

dosedaj je menil, da pozná vsaj jednega roditeljev svojih, a ta izpoved

mu je odvzela oba. Ljnbljanski fantalini so torej vendar pravo trdili,

bil je torej res nezakonski otrok.

Sicer pak mu Jarnej svetuje, naj pozve o svojem rojstvu kaj pri

koméndskem župniku, ta mu bode utegnil morebiti kaj natannejšega

povédati.

Tako se loita prijatelja.

Peter sklene, ko dovši svoje študije, oditi takoj v Komendo, kar

bi bil moral skoraj že sicer storiti. Dokonal je vse bogoslovske štu-

dije in sicer — kar se nam pac udno zd — ne da bi ga bil kdaj

vprašal kdo po rojstvenem listu. Ves as njegovega uenja v Ljubljani

in v Gradcu vpisovali so ga po hišnem priímku za Petra Pavla J e r a s a.

A sedaj, ko naj bi ga posvetili za duhovniká, povprašali so ga vendar

po njem. Jezuiti so mu dali sicer najizvrstnejša šolska sprievala, hva-

lili ga zavoljo njegove veliké nadarjenosti, toda v duliovniká ga po cer-

kvenih postavah niso smeli posvetiti, dokler ne dokáže svojega zakon-

skega rodu z rojstvenim listom. Tudi Jezuiti mu svetujejo, naj gré v

Komendo k ondotnemu še živeemu župniku, morebiti utegne le-tá raz-

jasniti temó, ki objema rojstvo njegovo.

Tudi to ga je moralo doleteti. In sicer o asu, ko je bil že blizu

tega, da se mu izpolnijo najvroejše želje njegove. Mnogim v jednacih

razmerah nahajajoim se Ijudem je utrpnilo srce po tacih bridkili izkuš-

njah popolnoma, zaprlo se je svetu in vsemu loveštvu, toda Petrov

železni in blagi znaaj je vedel prebiti tudi ta udarec. Sicer užaljen,

vendar gledé svojega upanja niti najmenj dvojeô, odide takoj 1. 1743.

zopet peš v Komendo h gospodu župniku.

Ze osiveli starek se je mono zaudil, ko se mu predstaví mladi

klerik, o katerem ni zvedel niti besedice, odkar jo je tako po tihotapsko

potegnil v Gradec, zarad esar ga je mogel še le sedaj okarati. Sicer

pak ga je prijazno vzprejel in mu dejal, naj se okrepá in odpoije pri

njem. Drug dan mu razloži Peter, emu je prišel. Zupnik ga pelje v

svojo sobico, kjer mu prine pripovedovati o rojstvu njegovem.

(Dalje prihodnji.)
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Oséhlo evetje.

VII.

^epota vsa, ki gledam jo pri tebi,

Razcvíta srenejšemu se od mene,

A ni je iire skoraj zamujene.

Da jaz te v dúhu bi ne želel k sebi.

Veléval strogo srcu sem: iznebi

Željé se nííne, dôkler kál ti žene,

Pri nj i ne najdeS sicc si nobene,

Zatorej upe še mladé zagrebi.

Dbogati srcé je res hotelo,

Da izpolnuje trínoško povelje,

Bolesti naj ognjene bi trpelo.

A môi n i zatretí kopernejija,

In v prsih mi Ijubeih vroe želje,

Ki jedo melú srce je življeiija.

VIII.

^J

Ponosna rast in mikalna lopota,

Oesci, Ijubeznivi zvezdi moji,

Sladkóst poljubov ara v družbi tvoji.

Nad prah \zvišuje tvoja me istota.

Kadar objemlje dašo mi temota,

Pogledaš me samo v miloti svoji,

In divji so konani dušni boji,

Pozabljena življenja vsa grenkota.

Kar dobrega li v meni, kar hvalilo

Kedaj se kodi, oj, golobe zvesto,

Blagosti vse je tvoje to zasluga.

Zuam, da je blizu mi pokoja mesto,

A dôkler mene srno ti Ijubilo,

Ne zmoti duše moje ženská dru;:ía.

J o s. Cimperman.

Zlatár.
Balada.

I delávnici kuje umetni zlatAr

Z marljivo in vajeno roko:

„Oj, nehaj, oj, nehaj, ti spretni zlatár,

Boš prstan koval za poroko!"

, Zlatár si umeten, si islan povsod

A islana bolj je — Alenkal

Ní deklice lopše ni tu ni drugod,

In jutri bo moja mladenka!"

„Od istega zlata ti prstan mi skúj,

Za juteršnjo slavnost prekrasno,

In prej ne odnchaj, in prej ne min'ij,

Da svétil kot solnce bo jasno!"

S trepetom to uje umetni zlatár

In sólza okó mu porósi

:

„Oj, delaj, oj, delaj ti spretni zlatár,

Umeten in islan takó si!"

„In ker si umeten, pa v prstan mi vkúj

Ljubezen in sroe obilo,

In ni ne odnehaj, in ni ne min'ij,

Obilno ti dal bom plailo !"

„Jaz prstan skoval bom, kot solnce svetál

Za juterSnjo tvoj o poroko,

Oh, vánj pa ljubezen bom s v oj o vkoval

In žalost vkoval bom globoko."

„Spomine vánj dahnil bom spretni zlatár

In taká govoril bom slova:

P o z a b 1 j e n, i z d a n je umetni zlatár,

I z dana ljubezen njegova!" ....
Anton Funte k.

m^
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Pogovori.

Piše Jos. Stritar.

IV.

ak hrup je bila zagnala nekdaj — in tega ni še tako dolgo

— hornejopatij a! Slávila se je in proglašala za jedino pravo, je-

dino zvelialno zdravilno metodo. Sedaj sta potihnila lírup in

sláva, potihnil je tudi prepir, ki se je bil vnel za to novo iznajdbo.

Izproži govor o nji z uenja om strokovnjakom, na smeh se ti bode

držal, resno besedo težko da izpraviš iz njega, Naela njena niso ob-

veljala, in ž njimi je pala stavba, ki je bila nánje zgrajena. In vendar,

kdo more tajiti, da se je zdravstveno znanstvo mnogo uilo od homejo-

patije! Dá, posnelo je iž nje, kar je imela zares dobrega in zdravega

v sebi, in tega ni malo. Da se zdaj drugae, pametneje ravná z obo-

lelimi in tudi z zdravimi telesi, to je tudi homejopatije nesmrtna zasluga!

Rekli smo, da „naturalistinega" romána, ki se nam proglaša za

jedino pravi, ne moremo odobravati in ne smemo. Ne samo to, však

pošten in razumen lovek mora ga smatrati za pravo nesreo, za pravo,

mednarodno kugo, katera pretí, ako se razširi, razjésti in uniiti vso

zdravo nravnost. In vendar, kakor se je zdravništvo uilo od homejo-

patije, tako se moremo in moramo uiti tudi od naturalistinega romána.

Kar je dobro, vzemimo in osvojimo si, naj se nájde kjerkoli. Dá, velik

napredek je naturalistino leposlovje, najprej kar se tie snoví. Vekrat

se je že tožilo, da bode skoraj konec vsega pesništva, vsega leposlovja,

eš, saj je že vse povedano, vse opisano in opéto. Pisatelji stikajo gra-

diva potrebni, po zapra.šenih knjigah, veseli, e iztaknejo kak nov „motiv",

kakor kokos, ki izbrska zrno iz smetiša. Tak mož v svoji potrebi se

mi zdi kakor rokodelec, ková : poleg nákovala stojí, krepko kladivo in

kleše ima, pridno sopiha mu meh in ogljije se žari z višnjevim pla-

meom na ognjiši. Delal bi rad, surovine nima, železa! Jaz se ne

morem preuditi takému pisatelju, povsod iše gradiva, samo tam ne,

kjer ga je vse polno, na izbiro, najboljšega, najmnogovrstnejšega gra-

diva, toliko, da ga ne zmore in zdela najspretnejsi in najpridnejši pisa-

telj vse svoje žive dni. Dale okrog iše. kar je blizu njega, kar je

nekoliko tudi v njem. Ne konec, zaetek stoprav je sedaj pravega lepo-

slovja, pravé pojezijo. Kar je bilo do sedaj samo neki „poboljšek" po

kosili, to bodi nam po sedaj pravá, tena hrana ; kar je bilo prej samo

neka višja zabáva, neko plemenitejše kratkoasje, to bodi nam v pri-
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hodnje najkrepkejše pospešilo duševne in telesne blaginje. Leposlovje,

to je moja vera in upanje moje, zdrúži se z véro in šolo v mogono
trojico na pouevanje, izobraževanje in odgojevanje loveškega róda!

Odiseja, Goethejeva lirika, Hamlet in Faust, kdo bi mogel prece-

niti in prehvaliti té veliastne umotvore, té prekrasno blestee bisere v

sijajni kroni, katera dii ponosno elo loveštvu! Velik je njih vpliv

na duševni razvoj in napredek loveški ; brez njih si še práv misliti ne

moremo sedanje omike; vená bode torej njih sláva. Ali, drugi aši,

driige potrebe, druge pesniške oblike ! Cvet nas je razveseljeval spomladi,

sadu hoemo od jeseni. Ali smo bili nespametni, ko smo bili cvéta

veseli? Nespametni tudi nismo sedaj, ko išemo sadu po drevesi.

Resno, težavno je življenje ; zapleteno je in edalje bolj se zapletá.

Samo puhla glava in plitva duša, ki ima prostora v sebi samo za tisto,

kar se njé tie, more zadovoljna biti in misliti. di je vse dobro, tako

kakor je, na svetu. Komur je živeti samo hoditi „s trebuhom za kruhom",

bode se ve da srenega se util, e si je le dobro napolnil poglavitni

tá del svojega telesa, in e ga poleg tega zob ne bolí, ali mu kaj dru-

zega ne dela nadlege. Kdor pa je zares lovek, vreden tega imena,

lovek v tistem pomenu, kateri nas stavi v nasprotje z živaljo, njemu

ni moci, ako bi práv hotel, misliti samo náse; on se uti, da je ud
veliké družine, velikega telesa ud; in kar zadeva to družino, to telo,

uti, bodi žalostne ali veselo, tudi on. Ta ut pa, to preprianje in

spoznanje, širi se in raste od dne do dne, razprostira se in ukoreninja

v vedno širših krogih. e je kaj na svetu, kar mora tolažiti Ijudoljuba,

tolažljiva je gotovo ta prikazen. Ona mu káže, da loveštvo res napre-

duje, e tudi aši po kaj udnih potih in ovinkih.

Dá, loveštvo napreduje, naj rekó kar hoejo rnogledci; ali to

napredovanje je težavno, truda polno in trpljenja. S()sebno pa je táko

v sedanjem asu. Ce se smé to napredovanje primerjati z vožnjo, vidi

se mi, kakor da smo s težko obloženim vozom po strmem klanci do-

speli do posebno nevarnega kraja, kjer se je bati, da se voz ne zvrne,

ali pa zdrií, kdo vé kako dale nazaj! Tu mora torej pomagati, kdor

more, da se težava premaga z združenimi momi. Však pomoek je

tu dober, samo da je vspešen.

Mogoe, da se motim, vendar jaz sem za trdno preprian, da ima tu

zlasti leposlovje preimenitno nalogo, kar se je do sedaj vse premalo spo-

znávalo. Vsaj poskusiti bi bilo potreba! Umetnost, pravijo, nima zunaj

sebe smotra in namena. Tudi jaz sem nekje pojezijo imenoval visoko

gospo, ki ne more nikomur služiti. Ali sem se zdaj premislil? Ko bi

se bil, ne bi me bilo sram naravnost povedati, da sem prišel o ti stvari
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dó druzega, bolj.šega spoznanja, poleg znane besede „dies diera docet".

Toda, ko bi bil res nekoliko izpremenil svoje mnenje o smotu in namenii

iimetnosti, pojezije, bistvena ni ta izpremena. Navedená beseda meri

na tisto ukovito, didaktino pojezijo, katere res ne moremo smatrati za

pravo. Kako se orje in seje, tudi kako se zvezde premiejo po nebu,

tega ne ui pojezija, v táko službo je siliti ne smemo. Ali neka služba

je, za katero tudi ona ni preimenitna in pregosposka; sveta in visoka

je ta služba, ona ne ponižuje nikogar, še povišuje in posveuje sleher-

nega, kdor se ji je posvetil. Pospeševati razvoj loveškega róda, dvi-

gati ga iz prahu, istiti in blažiti mu srce ter tako približávati ga vi-

sokemu smotru, za kateri je ustvarjen; ali ni to sveta, vzvišena, pravá

božja služba? Dá, božja služba, pravim. Kdor práv izobražuje loveka,

ali on ne slúži Bogu, ki je loveka naredil po svoji podobi?

V to službo, loveštvu v službo, stopi zanaprej leposlovje. S tem

vzvišenim namenom strinjaj se vse, kar nam pride iz peresa, in e mu
kaj ne more že služiti neposrednje, nasprotovati vsaj mu ne sme nikdar

in nikoli! Kdor nasproti dela tému naelu, kdor s svojimi spisi pohuj-

šuje in v blato ponižuje svoje braté, kdor jim vzbuja, neguje in pase

živalska nagnenja, podlé strasti, zakaj ne zadene takega loveka javno

zanievanje, zakaj se mu ne užge sramotno znamenje na nesramno elo ?

Moža, ki je hlebec kruha ukrál, da ga prinese stradajoim otroiem

domov, zapiramo, zaniujemo, ne pušamo ga v svojo drušino ; lovek,

kateri s kužnimi svojimi spisi kvári, izpodkopava duševno in ž njim

tudi telesno zdravje prebivalstvu, nosi po konci glavo med nami, bo-

gastvo je cesto delež njegov ter ast in sláva po vrhu ! Jedila in pijae

na prodaj daje preiskovati džava, knjige polne stuupa in kuge naj se

prodajajo prosto in svobodno neskrbnemu Ijudstvu? Ne samo za telesno,

tudi za duševno zdravje dolžna je skrbeti džava, e že za drugo ne,

za to, ker, ako ne postavi jezu razširjajoemu se pohujšanju, skoraj ne

bode dobivala ve sposobnih — novakov! Toda, tu sem se dotaknil

preimenitnega predmeta, ki je vreden posebne svoje razprave.

Rekel sem, da se uímo od naturalistov, kar se tie vsebine, od

naturalistov, katerim veliki prorok je mož, kakor smo videli, v spisih

svojih ves nemoralen. Tu se pa hudujem zoper nemoralnost, kako se

to ujema? Dobro se ujema. Naturalisti so práv spoznali, da je treba

v leposlovji popustiti stará in kreniti na nová pota. Svoj as sta imela

klasicizem in romanticizem, a ta as je minil. as je tudi minil tisti

ovarski in sentimentálni pojeziji, zgodovinskemu románu in sélski po-

vesti; as bode tudi skoraj minil tisti starinski pojeziji, ki se ima še

zdaj tako v islih pri Nemcih. Samé igrae, bolj ali menj prijetne igrae

!
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Sedanji as zahteva resnega leposlovja, kateremu vsebina bodi življenje,

pravo, resnino življenje po vsi svoji višini in nižini, po svoji dolžavi

in širjavi. Središe leposlovju bodi lovek, vse loveštvo, ne samo pe-

šica tistih izvoljenih, kateri so bili do zdaj sami vse ; družba, džava,

loveštvo ! as je, da se leposlovje podemokráti ! (Žal, da nimam tu pri-

merne slovenské besede!) V leposlovji ne bodi, nekako tako, kakor je

na Dunaji prvi dan meseca mája. Ta dan tiši vse v „Prater", gledat

svit in blešobo bogastva, ki se tu razgrinja in šopiri : pozlaene vozové

z iskrimi konji, ponosne jahae, lepe ženské v novih pomladanskih kri-

lih ; s krátka, vso posvetno krasoto in niemurnost. In ko se je nazijal

in nagledal, vrne se dobrovoljek s seboj in s svetom zadovoljen domov,

poveerja, kar ima, e je tudi samo v „oblicah krompir", ter se na-

pósled zarije v perje ali slamo. Plitvoglavek ne pomisli, ali pa tudi

mar mu ni, da je bil sam(3 za „štatista", za „stafažo" elegantnému svetu,

ki si posnema z véliko žlico smetano z mleka v življenji.

Vse loveštvo naj obseza pisatelj, sósebno pa siroraake in težake,

njé, ki se težko obloženi in otovorjeni skljueni ubijajo po svetu in

mnogikrat opcšajo ter se zgrudijo pod neusmiljenim bremenom. On
govôri z nebeškim uenikom : Pridite k meni vsi, kateri ste trudni in

obloženi ! Kaj bi se poganjal in si glavo ubijal za „tiste gori" ; oni že

sami zase skrbé, da se jim nikjer in nikoli pravica ne kráti in prostor

!

Ali naj nas zanima samú to, kar se godí med pozlaenimi stenami

na gladkem parketu? Bodimo vendar nekoliko moski in ne ponujajrao

se sami za strežaje gosi)ô(li ! Ali ne imej pošten lovek res druge skrbi,

nego življenje tistih gospodiev mladili in starili, ki imajo samo jedno

misel, samo jedno skrb, da jim ne bo usla kaka slast, katero je loveku

užiti moci ! Ali nam že ne presedajo .tiste „nerazumljene" ženské, ki

nimajo druzega opravka, nego oblaiti se in preoblaevati, ter „zákon

lomijo" iz zgolj preširnosti in dolzega aša! Táko žensko bi lovek kar

prijel za lase, kakor angelj proroka Habakuka, ter nesel jo in postavil

v siromaštvo, kjer naj bi v potu svojega obraza pridobivala hrane sebi

in svoji družini. In skoraj bi ji bil konec vseh srnih in druzih bolein

!

Morebiti bode tu potreba neke osebne opombe. Utegnilo bi se

komu udno zdeti, da jaz rad tako nekako bridko poudarjam vnebo-

vpijoe nasprotje med bogastvom in siromaštvom, med sreno manjšino,

ki ima vsega do ostanka, in ogromno veino, ki nima najpotrebnejšega

za silo. Hudo bi se motil in krivo bi me sodil, kdor bi mi tu podtikal

kake osebne nagibe. Jaz nikogar pisano ne gledam, naj se v mleki

kopije in s petaki si naj zažiga tobak ! Zadovoljen sem s tem, kar sem

in imam, in druzega ne želim, nego da naj mi Bog ohrani „Ijubo zdravje"
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ter mi ne pošije kake posebne nesree. Ali kdor živí dolgo aša v vé-

likem mestu, kakor jaz, ter ima oko, cla vidi, in srce, da uti, kako

more tak lovek mirno gledati, toliko obilost z jedne stram', z druge

toliko potrebe ! Lepo se je reklo, da bodi dan danes však vladár maziljen

s kapljo demokratskega olja, tako bi jaz tudi vsakemu pisatelju želel,

da naj se navzame demokratskega duba, ne samo nekoliko, ves ga bodi

poln ! Ne samo nedelje in praznike življenja, tudi trde delavnike, in té

še posebno, slikaj nam pisatelj.

Hvale vredni so torej naturalisti, da so popustivší vse tiste visoke

in globoke „probléme", in tiste zanimljive „uganke", zaeli razgrinjati

in kazati nam življenje, kakoršno je v resnici sósebno po svojih nižavah,

tistih teranili nižavah, v katere je dosedaj le malokdaj posvetila pisa-

teljeva svetilniea. Kdor nam hoe kazati, razlagati življenje, treba najprej,

da ga sam pozná. Poznati pa more življenje samo, kdor ga je resno

in vestno ogledával in preiskával. Cudno, preudno! Zvezdam merimo

pota po nebu, ase preiskujemo starodávne
;
preimenitno vprašanje med

uenjaki je, kje je stala Homerjeva Troja, in kje je prala Navzikaa s

svojimi tovarišicami ; nobena stvar jim ni predrobna in premalostna, da

bi je ne preiskavali z najvejo bistroumnostjo in uenostjo. Gotovo,

vse hvalevredna je taká vedoželjnost, ki ne gledé m na desno, m na

levo, ima samo svoj predmet pred omi
;
prehvaliti ne moremo móž, ki

posveujejo in žrtvujejo vse svoje življenje preiskavanju, katero jim ne

obeta nikake materijalne koristi, oni so tisti, ki so storili najve za raz-

voj in napredek loveštva. Ali meni se zdi, da stvarí vendar nismo

zaeli pi pravem konci. Godi se nam nekako tako, kakor se je godilo

tistemu uenjaku, ki je ogledoval zvezde nebeské, a na zemlji videl ni

jame pred seboj, dokler ni telebil vánjo. Zaeti je treba, zdi se mi,

najprej s potrebnim, potem s koristnim, a napósled stoprav z lepim, za-

nimljivim, znanja vrednim. Lepo je vedeti, koliko se je plaevalo pri

starih Rimljanih v gostilni pri „kosmatem medvedu" ob véliki esti za

veerjo in prenoiše, za konja in še za nekaj druzega, gotovo ; ali še

imenitneje, vidi se mi, bilo bi znati, koliko slúži na teden ubogi tkalec

severnoeški in kako živí, ali práv za práv, kako umira ob tem zaslužku.

„Storiti je treba jedno, a ne pušati druzega." Kar se je opušalo in

zanemarjalo toliko in toliko stoletij, to je .storiti treba skoraj, in to se

je v našem asu tudi že zaelo ; Bog hotel, da bi ne bilo že prepozno

!

Resno peati se s socijalnim vprašanjem, to je dan danes prvá in naj-

imenitnejša naloga vsakemu, kateri ima po svojem stanu priliko ali pa

celo dolžnost zanimati se ali skrbeti za stvarí, katere sezajo ez njegove

osebne koristi. Sósebno pa, kdor uti v sebi poklic, delati s peresom
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za svoje rojake, za loveštvo, dolžan je opazovati, preuevati in preiska-

vati življenje, ter kazati nam je v resninih, živih podobah.

V tem posnemajmo realiste, to je tisto, kar imajo dobrega, po-

snemanja vrednega na sebi. Kadar nam hoe Zola v novem románu

predoiti kak poseben kos življenja, pripravlja se najprej s korenitimi

preiskavami in studijami na svoje delo. Ce nam hoe, kakor na pr. v

„Germinalu", naslikati življenje premogokopov v severni Francoski, gré

res nalaš v dotini kraj, biva vec aša tam ter ogleduje Ijudi in njih

življenje; njih mišljenje opazuje in njih govorjenje, kako delajo, gleda,

in kako se razveseljujejo po delu. V spomin si vtisne razline „tipe",

moške, ženské in otroke, dá, celo živali. Z raznimi pripravami in stroji

se seznani, z vsakim posameznim orodjem in rabo njegovo. Vse delo,

tako razlino in mnogovrstno, znano mu je napósled na tanko in na

drobno. Nabravší si tako gradiva, in kakega gradiva! poprime se dela.

Tako je práv. Kdor nam hoe naslikati kolovrat, treba da ga je

videl, da ga pozná; kaj mu poree gospodinja predíca, e bode spaka

morebiti bolj podobná motovilu ali pa niemur! In lovek, najimenit-

nejši predmet vsaki umetnosti, naj bi se slikal kar tako nekako po

„šabloni", kakor tiste podobe, moške in ženské, v modnih žurnalih,

vedno z istim, res kaj lepim, a strašno praznim nievim obrazom? Živ-

ljenje loveško, tako razlino in mnogovrstno, naj bi nam opisoval mož,

ki tii ves božji dan v svoji izbi med prašnimi knjigami, jedino mu
družbo ; mož , ki morebiti na tanko vé, kako je dan gubila imenitna

gospa pri starih Rimljanih, a nima pojma, kako si pri nas v mestu

kruha slúži uboga šivilja!

Poznati je torej najprej treba življenje, a drugo je, da imej pi-

satelj blag, vzvišen smoter pred omí. To pa je tisto, esar tako po-

grešamo pri naturalistih, in zato smo dolžni na vso mo pobijati njih

delovanje. Ljubiti mora pisatelj loveštvo, ž njim mora utiti vse skrbí

in boleine, vse želje in potrebe njegove. A ne samo Ijubezen, tudi spo-

štovanje treba da ima do njega, vero in upanje vánje. Kdor zaniuje

svoje braté in dela ž njimi, kakor da bi vsi ne bili vredni, da se jih

z roko dotakne, kako bode mogel on delati zánje, prizadevati si, da

jim po svoji moci zboljša duševno in telesno stanje ?

loveka torej kaži nam pisatelj, kakoršen je v resnici, kmeta in

gospoda, bogatina in beraa ; tudi golorokega, mršavega, ako treba. Ni-

esar ne olepšavaj ter ne oblivaj z neko magino svetlobo. Povest njegova

bodi pravá podoba resninega življenja, kakoršno je, ne kakoršnega si

misii ali želí mladostna glava, mladostno srce. Tudi popaenost, pod-

lost, malopridnost sme imeti mesto v leposlovnem proizvodu, a za Boga
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le ne sama popaenost, podlost ali malopridnost. Ni res in ni, da je

ves svet kopica blata in gnoja; kdor ga nam káže tako, ali ga ne

pozná, ali ne vidi práv, ali pa pi.še tako iz kakega posebnega, gotovo

ne blagega namena. Tudi o grdih stvaréh sme se govoriti v románu, a

govori naj se tako kakor se govori na leci ali pa v sv. pismu starega

zákona, ne pa kakor v „Gerrainalu". Rei se smejo najhujše stvarí v nekem

svetem srdu, z neko srno bridkostjo. Razkrivati se smejo skrivne na-

napake, šibati in biôati se smejo grde pregrelie, a vse to nekako z Iju-

beo roko, kakor pokori oe porednega otroka. Na zemljevidili pristavlja

se v kótu „merilo", po katerem naj sodimo razmere in daljave med

posameznimi predmeti. Táko merilo, moralno merilo bodi tudi v vsakem

spisu, da káže, kako je sodil pisatelj sam in kako naj sodi bralec v

vsakem posebnem sluaji. Kako treba vse to zvršiti, to mora vedeti

pisatelj sam, e ne, ni in ne bode nikdar pisatelj, kakorsnega si jaz

mislim in kakoršnih nam je potreba.

Jm^

Agitátor.
Roman.

Spisal Janko Kersnik.

etrto poglavje.
(Dalje.)

je? Pri nas? Kandidátov dovolj, a kaj pomaga, ker ne volimo

sami, in ker ne moremo imeti svojega," trdi davkarski nad-

zornik.

Ruda je ponosno gledal po drnžbi. notár Koprivec pa je povesil oi.

„Volite, kogar hoete, meni je jednako! Volit itak ne pôjdem!"

odreže se adjunkt.

„Lep narodnjak!" vzklikne Kore.

„Eh, pojdite se solit, dragi moj, s svojim narodnjaštvom ! Slo-

venska pisma napravljajte in slovenské vloge, déjansko, dejansko po-

kazíte — ne pa s takimi puhlimi frázami," ugovarja malo razdraženo

sodni adjunkt.

„Da nam jili boste kar vracali, kaj ne?"

„Le poskusite !"

„Da bi vaju vrag ! Že zopet sta si v laseh!" hitel je sodnik. „Go-

vorita vcndar jedenkrát mirno, pametno! No, tu prihaja še tretji —
zdaj se bodo pa sprijeli!"
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Zadnja oporanja je veljala gospodu Antonu, ki je bil v tem tre-

nutku ustopil. Prihajal je redkokrat zveer, ia zato so ga pozdravljali

nocoj vsi z glasnim udenjem.

„Ej, kaj boste povpraševali," zavracal je one, in sedel poleg Ko-

rea ob konec mize. „Treba je vendar, da pozvem kaj novega —
t-asi ; saj ste vsi polní — novic, gospodje."

„Aha, gospoda Antona že tiše — volitve!" smeje se adjunkt.

„Gotovo ste že izbrali kandidáta?" hití mladi duhovnik.

„Seveda! Naš gospod adjunkt ima najve upanja!*' roga se Kore.

„Tiho, tiho! Ni zabavljanja !" oglasi se sodnik. „Dobro, da ste

prišli, gospod Anton! Jaz bi v istini želel, da se zgovorimo o kandi-

dáta — brez šále, gospodje, stvar je resna in zadnjo besedo imamo

mi; zakaj bi torej ne govorili?"

„Pametna je taká, gospod sodnik !" pritrjuje kaplán; „naš trg je

velik in bo odloeval gledé veine, ako postopamo zložno. Izberimo si svo-

jega moža, in naznanimo ga osrednemu odboru ; saj nas ne sme prezirati
!"

„Tudi jaz tako sodim, gospodje ! Toda z vlado je treba nekoliko

dogovora;" omeni pi. Ruda.

„Aha!" oglasi se Kore. Jedini adjunkt se mu je malo namuznil,

drugi pa so se védli, kakor bi ne bili uli tega vzklika.

„Jaz bi dejal, da pride to pozneje, gospod koncipist!" oporeka notár.

„Kakor Vam drago !" odgovorí oni zbadljivo in potegne ráme kvišku,

„To ni naša stvar! O tem naj ukrene osredni odbor, gospodje!"

povzame zopet sodnik besedo. „Oglejmo si malo okoli! — Koga bomo

kandidirali? Drugod nam ni treba iskati, jaz bi dejal, da se tudi pri

nas še kdo nájde, ki bi nas v dežélnem zboru pošteno zastopal. Tu

nam je treba novih cest, novo šolo bomo zidali, in povódnji, povódnji

tam doli v Drenovski dolini bo treba zabraniti. In napósled — ne po-

zabite železnice! Dežélni zbor bo imel važno besedo o nji, torej pazimo,

da dobimo zastopnika, ki pozná naše razmere."

Kore je pod mizo d rezal z nogo soseda svojega, gospoda Antona.

Vsi so utili, da so sodnikove besede nekakov kandidátski govor, a

misel na to jih ni mogla ogreti.

„Pa liberalec ne sme biti!" vzklikne kaplán.

„Sedaj smo vsi klerikalni, Ijubi moj!" smeje se adjunkt.

„In naroden, odlocno naroden mora biti!" oglasi se Kore.
„Sedaj smo vsi narodni!" pristavi zopet adjunkt.

Ptazven Korea in kaplána se je smijala vsa družba.

„Kandidirajte Vi, gospod sodnik!" omeni davkarski nadzornik, ko

je bila veselost nekoliko ponehala.

24
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^Oh, kaj pa mislite! Casa ni, aša, in kaj bom jaz?" A govoril

je to tako, da so vsi utili, da ne odbija onega predloga.

„Ali pa gospod notár!" nadaljeval je nadzornik hladnokrvno.

„Haha!" oglasil se je Koprivec s posiljenim smehora, kateri ni dejal

niti „da" niti „ne''.

„Gospodje, jaz se udim, da se ne spominjate moža, kateremu

vendar gre v prvi vrsti poslanstvo našega okraja," vzklikne zdajci Kore.

„Ste li pozabili doktorja Hrasta? Jaz vsaj ne vem sposobnejšega po-

slanca za nas! Ali vé kdo boljšega?"

„Ne vem, kako bo ž njim?" deje sodnik
;

„pri nas pac, pri nas,

— toda drugod se mu bodo ustavljali."

„Duhovšina se ga bo bránila," pritrdi gospod Anton; „prelibe-

ralen je!"

„In malo preradikalen !

" pravi Ruda.

„A, tako ! Potem pa volite glavarjevega pina, ki reprezentuje

javno varnost — ali J3a Tebe, dragi Anton moj ! Živel!"

„Živel gospod Anton!" pritrdi adjunkt in privzdigne svojo ašo.

Kaplán ni bil razžaljen.

„Kaj bi bil jaz slab kandidát?" klical je med glasnim smehom
druzih. „Toda, stojte gospodje, jaz vem boljšega. Radoveden sbqi, kaj

poreete o njem. Tudi on pozná na.še razmere, kakor mi, in jaz sta-

vím, da ga bodo vsi tržani radovoljno vzprejeli!"

„Kdo, kdo je to?" klical je ves krog.

„Meden, grašák Meden !"

Uinek teh besed je bil skoraj dramatien, Sodnik in notár sta

plašno in strme pogledala govornika, adjunkt se je glasno zagrohotal,

in davkarski nadzornik je tako naglo segel po svojem kozarci, da ga

je prevrnil in izlil pivo po mizi. Kore pa je planil k višku, ter za-

grabil soseda Antona za ramo. Jedini Ruda je mirno pušil svojo ci-

gareto, kakor bi mu ta kaplanova misel ne bila nová.

„Meden! Si li z uma — kaj-li?" vpil je Kore. „To je nem-

škutar, najodlinejši nemškutär v trgu, in — in" —
Hotel je pristaviti : — „njegova žena" — a umolknil je zadnji hip.

„Kdo pravi, da je nemškutär?" ugovarja kaplán. „Ali ne pri-

haja v našo italnico? Se ve da, ne vselej, pa tega ne more nihe za-

htevati. A kadar more, pa pride!"

„Ta prokleta italnica! Torej ta bo še legitimacija vsakemu kar se

tie národne zavesti — kdor je le jedenkrát utaknil svoj nos vánjo?"

Oj, prijatelj — s tem kandidátom se pojdi solit! Dokler bom jaz

v Bor ji le .še z mazincem migal, toliko aša ne bomo volili nemškutarjev!"
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„A jaz trdim, da je Meden naroden!"

„Ako se je nocoj prelevil ! Ne, ne, Ijubi moj kolega, pusti také búrke !"

„Jaz govorim resno, gospodje. Meden bo pristopil národnému

klubu, in — duhovšina je tudi zánj !"

„Vlada se mu gotovo ne bo protivila!" deje oblastno Ruda,

„Torej imamo tu že — dognano stvar! Oh, stojte, gospodje, preko

nas ne boste hodili !"

Pri teh besedah je koncipijent srdito trkal s kozarcem ob mizo.

„Jaz tudi mislim, da to ne gre kar tako — brez nas!" oglasi

se notár. „Treba bo vendar sklicati volilni shod!"

„Le sklicite ga!" posmehuje se Anton.

„Meni je Meden — kakor kakšen drugi," deje sodnik; „a pravilno

bo vendar vprašati volilce, tržane."

„Saj jih bomo!" klie Kore.

„To bo izvrstno!" Malo zábave vendar ! Haha!" oglasi se adjunkt.

„Radoveden sem, kakov bo kandidátski govor Medenov!"

„Vse za vero, dom in cesarja, bo dejal in dovolj bo ! Oj, le poakaj,

dragi prijatelj Antonius, jaz ti že zmedem spletko tvojo. Naših tržanov še

ne pozna.š!"

Kako lepo ste to izumili, in gospod koncipist tudi vé nekaj o tem
— Ali ne?"

„To je vendar naša dolžnost, gospod Kore!" omenjal je pi. Ruda

samosvestno.

Navzlic peréemu vprašanju vendar zabáva ni mogla vec v tok.

Vsi so postali jako redkobesedni. Prvi je vstal Kore in ž njim vred

notár Koprivec, in oba sta se hladno poslovila pri družbi.

„Jaz sem že slutil, da nekaj nameravajo ! Zadnji na plesu pri

Medenovih sem Vam omenil nekoliko o tem. O to so lisjaki! Hrasta

se boje in ga hoejo izpodriniti, in zato se zavezuje ta kaplán z nem-

škutarji, in na drugi stráni z našo skrivnostno, nepreraeunljivo vlado!"

šepetal je Kore zunaj na esti.

„Da, da," odgovarjal je notár. Korakala sta po trgu proti Hra-

stovemu stanovanju.

„In však bi bil rad — kandidát!" deje v novic Kore. „Haha!"

„Notarjev posmeh je bil zopet tak.šen, kakor prej v kmi, ko mu
je nadzornik ponujal poslanstvo.

„Hrasta se boje! To je gotovo! Pa ne zarad liberalstva, saj

dobro vedó, da je to otel strah, katerega tudi zvunaj ni ni. In kaplán

itak zna, da hodi naš doktor tolikokrat v cerkev, kakor kakšen drugi

tržan
; ta je bosá — z liberalstvom ! Ugovori prihajajo od drugod —

24*



372 J. Kersnik : Agitatoí.

oh, jaz poznám naše razmere — vedite dragi, naši karpi se boje šuke,

in doktor Hrast bi bil taká šuka med našimi poslanci. Od tod izvi-

rajo tudi vsi ugovori ! Oh, ubogi rod slovenski ! Kadar si bomo malo

oddahnili od pritíska trde nemške pete, tišala nas bo pa svoja domáca

samoljubnost, lenoba in zavist, in ona grozna domišljavost — eš : saj

ga ni boljšega od mene ! In tako nimamo ni višjih vzorov, narodnost

je le sredstvo, namen pa svoja korist. Pa vsi ti naši gospodje? Le

poglejte jih. Sodnik bi bil rad kandidát — pa je li naroden? In ka-

plán ? Naroden je, pa danes mu ni za narodnost, nego da prodere nje-

gova stránka! In Meden? V štirinajstih dneh bo mož tako proslavljen,

kakor bi bil sam slovenski rešenik in Vam ne more slovenskega stávka

pravilno napisati. Pobil in proklel bi jih vse te neimurne, samoljubne —

"

„Ej, kaj se boste jezili, prijatelj ! Svet je takšen, in e se hoete

bojevati ž njim, ugonobili Vas bodo práv ti, katerim se sedaj grozite !"

Postala sta pred Hrastovim stanovanjem. Gori v odvetnikovi pi-

sarni je še gorela lu in Kore gre k njemu naznanit mu, kar je pozvedel

nocoj v kmi.
Peto poglavje.

Pogovor med doktorjem Hrastom in njegovim koncipijentom bil

je jako živahen in dolgotrajen. Koncem je napísal odvetnik dolgo pismo

in Kore je prejel nalog, nesti isto drugo jutro k Boletu na Drenovo,

in mu tam tudi ustno poroati o položaji. Hrast pa se je moral v

opravkih odpeljati k sosednemu sodisu, a do veera se je hotel vrniti

in potem ukreniti v soglasji z Boletom, na katerega se je povsem za-

našal, o nadaljnem postopanji, Poetkom odvetnik sam ni mnogo mi-

slil na poslanstvo; a upor in nasprostvo, katero se mu je sedaj napo-

vedalo, dirnilo ga je in izpodbudilo, da je hotel delati na vse kriplje

za svojo kandidaturo. In kdo je bil veselši tega, nego Kore !
—

Druzega dné je hitel malo razburjen na Drenovo. Ob jednem ga

je z nekakim nemirnim veseljem navdajala misel, da bo videl in morebiti

govoril z Milico, kajtí, dasiravno si je skúšal mnogikrat sam utajiti

ta ut, tlelo mu je vendar nekaj v dnu srca, nekaj o emur ."si je asih

sam dejal, da je Ijubezni do one mlade deklice podobno; nasmehnil seje

vselej pri tem .spoznanji, a vracalo se mu je vedno in vedno, in e je sedel v

pozni noci sam doma pri odprti knjigi, zrlo mu je oko preko rk tja v belo,

golo steno, misii pa so mu uhajale stráni, stráni tja proti gradiu na Dre-

novem. „Sanje, sanje!" vzkliknil je skoraj vselej terjezno zapri knjigo.

A danes na poti se ga je lotil oni ut z dvojno silo, in udno!

danes se ga ni bránil, nego strastno se je utapljal vánj, kakor v nadi, da

mu bode moge.l dúška dati v jedinem tem, da vidi ono temnooko deklico.
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Zvunaj Borja ga je sreal voz, katerega je bil že od daleô spo-

znal. Medenov je bil; Elza se je peljala v trg, in ko je odzdravljala

Koreu, zdelo se mu je, da še nikdar ni bila tako prijazna, nego danes

!

„Aha, to izvira iz kandidiranja!" mislil si je Kore, a vendar si ni mogel

kaj, da bi se ne bil ozrl za drdrajoim vozom. „Ta koketa bo gofcovo

agitirala. Hvala Bogu, "da je nisem slušal, in da še nisem šel tja k

nji, kakor me je vabila!"

Pogled na beli Drenovski gradi, ki se je prikázal sedaj izza

ovinka, vzbudil mu je zopet prejšnje misii, in im bliže je korakal

grádu, tem poasneje je stopal. Ta mož je bil navzlic svojim tridesetim

letom kakor dvajsetletni mladeni, ki se zarudi, ako srea svojo izvoljenko.

In danes mu je bila usoda naklonila nekaj posebnega. Ko je po-

vprašal po grašcáku, zvedel je, da ni niti njega niti soproge njegove

doma; odpeljala sta se bila v mesto. Hišna, ki mu je to naznanjala,

videla je, da ima koncipijent nekaj nujnega poroati, in pristavila je:

„A gospodina Milica so doma!"

„Torej oglasite me!" deje Kore pogumno in stopi v sobo, ka-

tero mu je hišna odprla. Jezil se je, ute, da mu utriplje srce, pa

pomagati si ni mogel. akal ni dolgo, da je prišla Milica. Zarudela

se je malo, pa z naravno prijaznostjo ga je pozdravila kot starega

znanca in mu podala roko.

„Kaj vendar pomenja Vaš prihod? To je nekaj nenavadnega?"

(Dalje prihodnji.)

Književna poroila.
II.

Slovenska slovnica za srednje šole.

Spisal J. Šuman, c. k. profesor na akad. gimn. Dunajskem. V Celovci. Tiskala in

založila tiskarna Dražbe sv. Mohora 1884. — Vili -|- 208 str. v 8". —
Cena po 1 gld.

(Konec.)

Kir razlaga Mikloši iz kx^deže. Skrabec pa piše: „Besedica „kir"

nikaker ni spakedrana iz „keteri", kaker morebiti gdo misii, temu je iz

starega — jiže" k&ker „kaker" iz starega „j-ako-že". Naše navadno „ki"

pa je odkršen „kir". („Cvetje z vertov sv. Fr." V. 12). — Nam ne ugaja

nobena teh razlag. Relativum v novi slovenšini se izraža z interogativnim

proDominom, To spriuje pred vsem kat e r i, a, o, s prvá pa enako grškemu

•/.ÓTípo; TTÓTspo;. Drugo vprašavno zaime, po mojih mislih sestavljeno z za-

imnom jis, je stsl. kiaj, kaj a, kóje. (Mi mislimo namre nasproti Miklo-

šiu Yerg. Gr. IXI^ 51^ d^ tu nimamo opraviti s suíiksom i>, ampak da
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imamo podobno sestavo kakor pri sestavljeni deklinaciji s tem razlokom,

da se tukaj pritika j h tudi na deblo k o). Kakor nastane iz d o b r b j d o-

bryj, tako postane tudi iz k -b j kyj. Potem takem dobimo proporcijo

:

stsl. dobryj: nsl. dobri = stsl. kyj: nsl. k i. — S tem smo raz-

ložili nsl. k i, s prvá vprašavno zairae
,

potem pa relativno in sicer

brez že. Opozarjamo namre na to, da Stajerci še dan danes v govoru

in pismu rabijo interogative za relative brez prípone ž e (r), n, pr.

:

on je tako dober, k ak o ti. V ti obliki brez že se je k i ohranil še

dan danes pri vseh Slovencih, torej ni okršen „kir", kakor trdi Skrabec,

ampak — „umgekehrt ist auch gefahren!" Po analogiji veine rela-

tivov, ki nam kažejo pridevek ž e (r), postalo je iz k i, k i ž e, k i r e,

kir! Kakor pa je k i izgubilo deklinacijo in nekako okamenelo v adverb

ter prevzelo tudi zaznamenovanje ženskega in srednjega spola, tako se je

zgodilo tudi njegovemu sinú kir; pr , kako Truber piše : t r a v o, kir

je na púlji (Matth. G . d.), od veselja, kir je on cez ta isti

imel (16, 13 g.) (cf. L e vec, Die Sprache in Trubers Matthaeus 17).

Kako pa, da nekateri Slovenci (po osrednjem goriškem Krasu, in kakor

se mi vidi, tudi po Gorenjskem [krog Domžal]) govoré : mož, kérga (kirga)

sem videl, kéra žena, kérmu môžu si to dal i. t. d. ? tako bi utegnil ugo-

varjati ta in oni. Ta ker i, ker a, ker o je pac nastal iz keteri, ne

sicer kakor ui o kir naš slovniarski oak A. Bohori (Arcticae horulae

167) „per contractionem et crasin", ampak po posredovalni obliki tekeri,

t k e r i, katera se dan danes poleg keteri sliši še po Krasu. — Ker smo

uže pri pronominih, poglejmo še nekaj Šumanovih trditev, katere najdemo

tudi pri njegovem viru, Miklošiu. Tako razlaga k o iz kako (§ 147, 3).

To se nam ne vidi mogoe, ampak mislimo, da je k o nastalo iz (acc. sing.)

kóje, kakor dobro (v sest. dekl.) iz d obrej e; prim. grški w; iz ô ii.

Kakor se adverbijalni k i rabi tudi kot pronomen relativum za ženski in

srednji spol, tako slúži tudi k o za relativum pri moškem in ženskem spolu

po Krasu: tisti mu š, ku (= ko) pôjde, žena, ku pôjde (welcher,

welche gehen wird). Ta k o pa se rabi vekrat tudi kot veznik: a) k o

sem bil tam (torej asovno); b) po Tolminskem za verbi dicendi:

djáw je, ki) pujde. V tem sluaji je torej raba istá, kakor grškega oti,

v poznejši latinšini quod. Stajerci govoré tukaj ká in kaj, kar je zopet

samo relativno rabljen acc. neutr. vprašavnega zaimena k a (kaj), grški

OTt, lat. quod. — Kaj je práv za práv ta k a (na severnem goriškem Krasu

in po Goriškem ká), težko je doloiti. Da ne spadá k gen. e s a, je raz-

vidno na prvi pogled, kakor tudi da je neka oblika pron. debla kb (ko).

Morda je acc. pi. neutr. iz kojá (za novoslovenšino podstavljamo deblo :

ko + ja) iz katerega bi morda nastalo ká. la še le iz tega se je po
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analogiji oblik: zdavnaj, zgodaj, kedaj, zdaj, tedaj, kjer je J tudi le poznejši

pridevek (Mikl. Vergl. Gr. III.2 149) razvil navadno - slov. k a j, osrednje-

kraški kej (tako tudi : zyúdej, zdéj . , .), v soški dolini pa k i (tako tudi:

zyiíodi, dawni, zjutri . . .) Adverb kar pa se nam zdi zopet acc. sg.

ravnokar pretresovanega pronomina k a (kaj) + že. — V § 147. 3 ima

Šuman za jedninski tožilnik |;n7o^ov tudi nasleduje adverbije: tore, za-

íorej, kar, drugais, sapro, kraj, tik, let os, ta a s, teas i. t. d.

To vendar niso p r i 1 o g i, temu z a i m e n a oziroma samostavniki!

Pisatelja je tukaj zmotila tesná pisava Miklošieva. Vergl. Gr. IV.'' 158

pišeta: „13.) sing. acc, bei den adj. neutri, in der regel in nominaler Forra".

S tera pa hoe rei: 13.) Prislov je acc. singulári s. O prilogih pa

opomnimo, da se rabijo v obliki srednjega spola in sicer nominálne de-

klinacije. — S tem seveda postane stvar drugana. — Šuman tudi ni za-

pažil (§. 147. 2. 3.). da si Mikloši gledé prislova p ak, p a nasprotuje:

Vergl. Gr. IV^ 158 in IV^ 159, kjer mu je ta adverb zdaj stsl. páky
iterum, zdaj zopet „p ak o, nicht páky iterum." — V §.147. 3. a je

vzgled kar se zgrudi nerazumljiv: izostal je glavni stavek : kom aj

sežem po njem, kar se zgrudi; pisatelj je to pri popravah gotovo

izpregledal. — „N am r e " (§i 147. 3. b) ne spadá pod ono rubriko. —
Nasproti Miklošievemu mnenju (Vergl. Gr. IV.^ 652), da je práv b local

sg., mislil bi jaz prej na acc. sg. : pravú iz debla pravo sé sufiksom

19. — §. 147. 6. piše Šuman: „zajtra iz za jutra, — i"; kaj hoe ta

^
— i"? Zajtra vendar ni nastalo iz za j utri!? — P" §• 147. 6. e

bi bilo želeti, da bi bil pisatelj naštel vse prislove na ma, mna, katerih

se nekateri naši pisatelji dandanes bojijo kakor hudia; tako noejo ve

pisati popolnom a, pogostoma, eš, adverb je izražen uže s pol Ali

národ ni tako ozkosren in ker mu je dandanes popole n, pogost uže

nekaj drugega (adjektiv), vstvaril si je nov adverb, in mi gremo lahkq. z

mimo vestjo za njim. — Nikdar (oôSsxots), (§. 149) vendar ni isto, kar

n e k a r (jr/í ti ys) ; da bi bil pisatelj kesneje omenil prislovov n i k d a, nik-

dar, nikoli nunquam, dalo bi se misliti, da je to le tiskovna hiba m.

n i k a r, ali ker tega ne stori, moramo misliti, da enai nikdar z n e k a r.

— Sprejelo naj bi se bilo v §. 153. tudi hq pravilo o bezi> (Mikl. Vergl.

Gr. IV 195 u) z nikavnimi zaimeni; prim. tudi Letopis Mat. Slov. 1882

in 1883, 344, 345. — V §. 155. 11. c je naštetih nekaj glagolov, v katerih

pre ne pomeni „premestovanje od jednega mesta na drugo", ampak : „pre-

hod od ene oblike do druge". Na mesto reenih pa bi niorali tam stati

glagoli, kakor : prepeljati, preseliti s e, prenesti, presaditi

i. t. d. prim. Mikl. Vergl. Gr. IV^ 237, 238. — V istera §. v 11. odstávku

se piše, da pre s predponko i z, pomeni zaetek dejanja; tako splošno to



376 Dr. K. Štrekelj : Slovenska slovnica za srednje šole.

ne velja, kajti v glagolih spreleteti ([kos] naj se še malo spreletí

n. ps.) sprehoditi, sprevajati . . . gotovo ne pomeni zaetka de-

janja, ampak bolj gibanje iz nekakega središa in krog njega: herumflat-

tern, herumspazieren, herumgeleiten. — Z deti s e (§.155. 13) ne pomeni

„dokonatve", ampak je imperfektiven glagol, kar v §. 184. Šuman sam

uí. — Pri predlogih (§. 157) bi jaz pridejal še náz (nás?) z akuzativom, ka-

tero je po naših mislih nastalo iz na + z "b prvotno pa na + s-b torej

:

von oben (na) herab (s b, de). Ta predlog se rabi po Tolminskem, kolikor

jaz vem, s istim a. Erjavec ui v Letopisu Mat. Slov. 1882—83 str. 216.,

da je ta náz = niz; sicer prim. o enakih sestavah Mikl. Vergl. Gr. IV^

197, 198. — V §. 158. 14, naj bi bil pisatelj pisal : vprio, prio" in

ne nasprotno, ker poslednje je iz prvega okršeno in zatorej mlajše, pa tudi

menj rabljeno. — Isto velja o stri c, vštric. — Vsled je najbrž le

novejši germanizem: in Folge. V starejših slovnicah tega predloga nismo

zapažili. — Predloga z genetivom g or i, goré nam nista znana in dru-

gim slovniarjem tudi ne, pa pa zgora, zgoraj, zgore; morda sta

v rabi v pisa'teljevi domovini. V istem §. manjkata predloga niže in više;

bezi., brez ni obravnavan nikjer. — Kakor do zdaj však slovniar, po-

skusil je tudi Šuman glagol razdeliti po svoje
;

pri tem se je držal bolj

razdelitev, katere se nahajajo po šolskih knjigah za grški, latinskí, nemški

jezik. V obce smemo biti s to razdelitvo zadovoljni, da-si v resnici po-

sebno predmetnih glagolov s toživnikom in prehodnih glagolov ni loiti;

kajti mislimo, da je glagol t oi t i tudi brez „nekakovega predmeta kot

dopolnila svojega pomena" razumljiv; „danes smo toili" — ne loi se

po naši misii glede sintaktinega glagolovega pomena práv ni od „danes

smo želi, danes smo orali, danes smo kosili". Prim. vrhu tega Šum. slov-

nice §. 166. Práv pa je g. pisatelj storil, da je priložil dvoje opomenj,

kjér káže razliko med razdelitvo svojo in drugih. Seveda tudi s tem ta

razdelitev ne postane tako precízna, kakor je n. pr. Miklošieva. S tem

pa noemo še trditi, da bi se ta dala z vspehom tudi v soli predavati,

posebno dokler se pri drugih jezikih, katerim se naša mladina ui po

gimnazijah, nahaja na to strán še ve oskodnosti, nego pri slovenšini. —
§.170. 1 bi se imel glasiti: „Trpni položaj se záznamuje I. s tvornimi

oblikami nekaterih neprehodnih glagolov: a) II. vrste ... b) III. vrste

2. razr. ... c) V. vrste 1. razr. ... — Ker je pisatelj v §. 171. podal

podobe dovršnih, trpežnih in opetovalnih glagolov z geometrinimi zna-

menji, naj bi bil to storil še pri drugih vrstah, ki jih opisuje v imeno-

vanem paragrafu; kajti ne da se tajiti, da se tako ta celo Slovanom težak

náuk boljše predouje. — Pri prostih glagolih bi bilo želeti, da bi bil

pisatelj vse podal, kar jih imarao, naj si bodi tukaj v sintaksi ali pa že
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v osnovstvu. Kar se tie ponavljavnih glagolov (§. 180), opozarjam pisa-

telja na sestavek v lanskí Erjavevi „potni torbi" (Letopis Mat. slov.

1882— 83 str. 274 nasll.): „O p onavlj aj oih (opetl j i vih) glagolih
II. razpôla." Z veine so vse to po analogiji narejene oblike, ki so

navzlic glasovnim pravilom kolikor toliko ohranile svoje dcblo, najbrže iz

konservatizma; kajti bati se je bilo, da se njih zveza z glagoli, od ka-

terih so postali, ne bi dala lahko sprevideti. — V §. 184. prideni po za-

ši u ž i t i besede : w e r t s e i n, ker bi kdo vtegnil misliti, da pomeni tukaj

verdienen (als Lohn). — V §. 192. je konec kolikor toliko nepotreben,

ker se ne tie slovenšine
;
gledé te se je potrebno povedalo uže v §§. 189,

155. 11. c, 156. —
K opazki §. 103. moramo pridejati, da nista „izjerai glede sklon-

skega skladá samo pridevek sen t in samostalniški pridevnik gospod",
ampak da se taká zveza nahaja tudi sicer vec-krat. Tako beremo v na-

rodni pesmi;

„Stojí, stojí en skalen grád —
En skalen grád tega Markamlad."

Vraz, Ilirske n. pés. I. 4. pes.

,In kralj Matjažu govori'' (veôkrat v nar. pesmih).

Ta raba se vedno bolj siri pri zvezi imena s priimkom, tako da se

zmatrata obe imeni za eno ; tako že pravimo „Pesmi Šimon Jenka;

Dunajskí soneti Boris Mirana, Šimon Jenkove pesmi . . .,

práv za práv bi morali to tako-le napisati: Pesmi Simonjénka, Si-

monjenkove pesmi. To rabo pozná tudi srbšina in rušina: s. cárske

sluge Nemanic Lazára; jednu Salji Radonid vojvodu; r.

byH sporb s-b Boleslavb Stadnickimb. — V §. 194. misii

pisatelj, da je v stávku „jaz Peter govorim" osebek trikrát iz-

ražen : a) v glagolski konnici, b) sé zaimenom jaz, c) z imenom Peter.

Mi pa mislimo, da je poslednje le atribút; kajti lahko reemo govorim,

jaz govorim, pa ne „Peter govorim, kar bi gotovo moralo veljati,

ako bi Peter v resnici ne bil atribút. V tretji osebi je seveda stvar

drugana, kakor sam Šuman piše v §. 163. — Pisatelj dosledno píše Mi-

i k a, esar menda nikoder ne govore. Ko bi bilo v naših slovenskih Mi-

cikali kaj filológa, dejale bi: Glasovne postave niso natorne postave. Po-

sebno ni iskati glasovne dôslednosti pri lastnih imenih, najmenj pa pri

takih, ki so v rabi le v Ijubeznivem nagovoru, pri tako zvanih božavnih

imenih (Kosenamen)! — O drugem odstávku 1. op. v §. 195. opomnimo

to le. Mikloši, Subjectlose Sätze^ 37, pravi : .,Wenn man meint, im Praet.

heisse es istá dobrota gaje bila, nicht bilo, so ist dies irrig."

Ta pravá raba je dandanes še navadna po Krasu in gotovo tudi drugod.

Kraševec pravi : ^a je blô sama sitnost, ríepxi je blô puhna iííva, mlieka
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je blo vrhaná kozica . . . sploh pri adjektivih, ki kažejo napolnjenost in

nasprotno (puhn, vrhan, štrihan, nakryan, set, nabäsan . , . präzn, pbrn . . .).

Raba ,,repe je bila njiva polna" je menj v navadi, nego prya. — V istem

paragrafu op. 2. b ui pisatelj po Miklošiu, da je „bivanski znaaj takih

brezosebkovih stavkov gosto [sic ! pogostoma pac] podprt s krajnim

prislovom t u, ki je priklenen glagolu : Mandaleni nit traga nit

glasa." Torej nit = ni tu. O tem se drznemo dvojiti ; nam se marive

zdi, da je nit = niti, kakor vekrat v srbšini; in bolj mogoe se nam

zdi, da se v navedenem vzgledu, vzetem iz hrvaške slovenšine, káže srbski

upliv, katerega pri kajkavšini pac ne moremo zanikati. Enako bi Nemec

rekel: Doch von Magdaléne weder eine Spur noch Kunde! Glagol je za-

molan. — Pri tej priliki omenimo tudi, da zmatra Mikloši rezijanski in

beneški tu (tu Meštre, tu Matajurje, tu tist rahument, Klodi, O nareii

venecijanskichií Slovencevia 26) za predlog iz pronorainalnega debla ba

(Mikl. Vergl. Gr. IV' 197). Jaz mislim, da imamo tukaj le kontrahované

obliko iz tj e- w (w = v) in t am- w. V tem me podpira enaka raba po

soški dolini.' Gorjani odgovoré ti, ako jih prašaš, kam gredo : téw Tmin

(v Tolmin), téw Kobért ali téw Koborit (v Koborid); ako pa prašaš,

kje so bili, odgovoré : táw Tminu, táw Koboridu : vendar pa se dandanes,

ko se je bilabijalno w sprevrglo že v sorodni vokál u, tudi e od fje in

a od tam priliil ternu u in se naposled zlil ž njim v eden glas : t u. Ta

raba se je pac razvila iz tega, ker národu ni vec zadostoval akuzativ cilja

s predlogom vio na vprašanje kam? in lokál s predlogom v b na vprašanje

kje ?, ampak se mu je še zdelo potrebno, mér natanneje zaznamovati : s

tje na vprašanje kam?, s tam na vprašanje kje? V tje se je j izgubil

kakor v t r e t i iz t r e t i j i, v tam pa se je m priliil sorodnemu r, ka-

teri je stal za njim. — V §. 210. je pridejati: ,,j) Tožilnik z na pomeni

pri éasovnih pojmih „proti" : na veer = proti veeru; k) razdelitev

:

trikrát nadá n, na leto; na vsakega, naotroke prideta dva
groša. V §. 213. prideni: e) vzrok: po k aj? cur. Pri d) pa moramo

opomniti, da se tudi prišlovij s p o in akuzativom nekateri po nepotreb-

nembojé: po slovensko, po nemško; tako je n. pr. Šuman vij. 126.

4 Miklošiev vzgled „po turško s e nosi Vergl. Gr. IV^ 28 spremenil

v lokál : po turškem se nosi. To bo pa však Slovenec razumel tako,

kakor bi hotel pisatelj rei: er treibt sich in der Tiirkei umher. Ravno

prislovij naina, ki so narejena s predlogom po in lokálom, imamo Slo-

venci malo. Ne ogibajmo se torej navadnih zvez, katere so dobre, opra-

viene in z narodnim govorom podprtel — Kakor mi pripovedujejo neka-

teri Celjanje, rabi se predlog r a z s tožilnikom tudi krog Celja, in ne samo

na zahodu, kakor trdi Šuman (§. 216). Primeri v istom pomenu že ome-
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njeni tolminski n a z. — V §. 221. prideni še: f) tožilnik s predlogom ssa

pomeni as, v katerem ali po katerem se kaj zgodí : za en mešec ali

dva se boš za máno jokala; zjutro (na Krasu zjétro). — V

§. 229. c. bi bilo bolje odstavek y postaviti v opazko, ker moti razdelitev;

kajti to ni genitiv in pisatelj sam pravi : „Tu razloujemo tri sluaje".

V §.229 c. je pristaviti v odstávku S razen nedolonih števnikov, kí so

po deblu imena, tudi takih, ki so po deblu zairaena : koliko, nekoliko,

kolikor toliko: Kolikor glav, toliko misii. — V §. 231. je

odstavek e netaen : genitiv stoji mesto tožilnika samo pri adjektivu mo-

škega spola v jednini, e je substantiv, h kateremu spadá ta adjektiv, uže

bil imenovan. ahko torej reemo : naš vrt je lep, pa sem še lep-

šega videl, ne pa: lepa je naša hiša, pa sem še lepše videl, ali:

lepojenašepolje, pasem še lepšega videl (da si se zadnje tu

pa tam uže rabi). Isto vcljá o relativnem pronominu kateri: klobúk,

haterega sem kúpil (poleg kateri po Krasu) ; mizo, katero sem
kúpil; polje, katero sem videl. — V §. 235. a. našteje pisatelj

med nepravimi predlogi tudi bez, b rez, ali v §.157. prišteva isti pred-

log pravi m predlogom. Mikloši se o njem ne izrazi dolono; ali e po-

mislimo, da se bez ne rabi kot prefiks, zmatrati ga smemo za pravi pred-

log. Isto omahovanje zapazimo pri predlogu proti. — V §. 237. je pri-

dejati še nasleduje tri take : g) genitiv s predlogom od znai osebo, od

katere kaj zahtevamo, želimo, priakujemo, imamo, dobimo, izvemo i. t. d.

:

jaz hoem od tebe denarja. h) genitiv z 06? pomeni to, iz esar je

kaj narejeno : ta sabljaje odjekla. i) genitiv imena s predlogom od

pomeni del tega, kar ime izraža: od naših je poginilo pet sto,

pet od njih je bilo modrih, stsl. peto oti. iht. beaše madrb. Ta

raba je vsaj navadna na zahodu. — V §. 248. 2 je o tem predlogu še pri-

staviti to le opomnjo: Predlog proti se sestavlja tudi s predlogom tm

in združenima predlogoma na -f vx>zi), naproti, nasproti: a) na-

proti je entgegen, bratú naproti tee Metelko 250, b) nasproti
je gegenuber, komu nasproti prebivate Metelko 250. Oba predloga

se stavita zmerom za dativ. S proti pa je prislov. — V §. 252, 3 pri-

deni med take a-h to-le: Lokál s predlogom jw znai pri glagolih pri-

jeti, bit i . . . oni del, ki je od dejanja neposredno zadet: b i ti, uda^

riti po stegnu, po licu, oplazniti po meah. V §. 272 naj bi

se bilo v opazki dodalo, kar je povedano v Miklošiu, Vergl. Gr. IV^ pri

sedanjiku v odstavkih 17— 19. — Da se pomožni glagol v tretji osebi rad
opuša, kakor trdi Šuman v Op. §. 282., ni popolnoma práv; že iz vzgledov,

katere nam podaja, je razvidno, da se to gaja veinoma le v narodnih pe-

smih in pregovorih, sice pa poredkoma, — Y §. 303. bi se bilo woralo
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pac bolj ozirati in razloevati med nedovršniki in dovršniki; kajti glagol-

niki iz dovršnikov so kaj redki: pošténje, pozdravljénje, zamaknjénje . . .

Tiskovne napake smo zapažili razen popravljenih še naslednje: 2^:

visok é stoji mesto vi sok, é — IS*^*: gospéma m. gospémi —
55'2; resove m. resovS — 56^: ternavskem m. trnovskem —
124^: slovenskéga m. slovenskega — 125^^: es m. eš —
1252": neprigibne m. nepregibne — lôl^^: svinjenine m, svi-

njine — 16230: Turk m. Turek — 169^: dlano m. dla [sicer

pak nar. pes. drugai poje] — 174^2: kazar'c m. kozar"c — 18228;

puslušatelja m, poslušatelja — 19323; žedtona m. žejna. —
Pregledali smo knjigo do konca in skúšali tu pa tam pokazati, kje

ima kake ocitne oskodnosti in nejasnosti; našteli smo také, ki so nam

silile v oko pri enokratnem pregledu.

Tisk je snažen, ali premalo pregleden, za glavna pravila bi želeli mi

še veih in debelejšili rk; zdi se nam tudi nekoliko prebled.

Po vsem tem je razvidno, da potrebuje ta slovnica še mnogo poprav

in z ozirom na šolo še marsikake prenaredbe v sestavi, ako pisatelj hoe,

da jo bode mladina razumela in s koristjo rabila.

Na Dunaji, decembra meseca 1884. Dr. K. Str e kel j.

Popravki. V tem poroilu beri str. 117": saj m m. kiajm — 183'': tonat m.

torat — ISS"": Nekaj m. Neka — ISé^i: nasll. »i. nasel — 237": 1. c; m. 1. c —2.383».

Sieverswt. Sieviers — 239^2. osnovano m. sosnovano — 241*','*- názorov), m. názorov;
— 244®: navajam »i. nahajam — 298'^: nihe in nikdor ( m. nihe ( — 300": kjer

n. m. kjer — SOl^ä; sysati je m. sysati, je —

.

íŽK
Slovenskí glasnik.

Pogled na cerkveno književnost slovenské leta 1884. (Konec) 23. Živ-

Ijenje prebi ažene Device in Matere Marije in njenega preistega ženina svetega

Jozefa. Popísal Janez Volí, duhoven Ijubljanske škofije. Izdala družba sv. Mo-

hora v Celovcu. III. snopi. Z dovoljenjem visokoíastitega kerškega knezoškofijstva.

Natisnila tiskarnica družbe sv. Mohora v Celovcí, str. VIII + 305 - 456 v 4. Cena

GO kr. — S tem snopíem je dokonan I. del obširno osnovane knjíge o B. D. M.,

kakor nam pripoveduje pisatelj sam v úvodu, ternu zvezku pridejanem. Popísujejo

se nam v gladki, poljudní besedi dogodkí iz življenja IMaríjiuega, poenší od rojstva

Vzveliíarjevega pa do njenc slavc v ncbesih. Prídejanili je nekaj podôb, katerim bi

pa bilo želeti vcíje liónosti. Ob konci je pristavil pisatelj tudi vire, íz katerili jo

zajemal.

24. Cecílíja. Cerkvena pesmarica. Po naroilu „Cccílijinega društva v

Ljubljani", uredil Anton Foerster. Izdala in založila družba sv. Moliora v Ce-

lovci. U. del. 1884, str. 64 -f 205—412 v 8. Cena 80 novC. — To je drugi del

obljubljene pesmarice, o katere I. delu se je kritika tako razlino izrekla Na
prvili 64 straneh je kratek molitvenik, na dalje pa pesni z notami. Glasbeno
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vrednost presoditi prepušamo strokovnjakom. — Kar se tie jezika, bere se ob

konci, da so besedo popravili gg. Jeran, Bilc pa Dolinar, in mora se priznati, da

je dokaj boljši, kakor je bil v prejšnjih pesmaricah, vendar ne doseza tiste višine,

na kateri stoji sedanje naše posvetno pesništvo, in v mnogih zdelkih se pogreša

tista tehnika, s katero se ponáša poslcdnje. Najlepše po tvarini so se ve cerkvene

himne, iz latinskega preložené. Ob sklepu se navajajo tudi skladatelji, znanih je

po imenu 33, a med temi še polovico ne slovenskih, in tudi med neznanimi je le

malo slovenskih — iz tega se sme sklepati, v koliko je v napevih zastopan na-

božno-narodni znaaj, v katerem se však národ kolikor toliko loi od druzega, in

zato mu oni napevi, ki se prilegajo njegovemu svojstvu, bolj ugajajo ter hitro

postanejo obno blago. Kako bodo ustrezali našemu Ijudstvu ti napevi, in ali se bodo

udomaili, kakor so se bili n. pr. nekateri Riharjevi, to bode kázala prihodnjost.

In po tem vspehu se bo smela soditi tudi vrednost pesmarice. Knjigi bi ne bilo

škodovalo, ako bi se bila, kakor imena skladateljev, pristavila tudi ona pesnikov.

Papir in tisk sta zeló lina. (Prim. kritiko v 1. Zv. št. 12, str. 768.)

25. Kr šanski náuk za prvence. (Prvo in drugo šolsko leto.) Sostavil

Šimon Župan, katehet. Z dovoljenjem visokoastitega knezoškofijstva Ijubljanskega.

Druzega natisa. Lastna založba
;

prodaja katoliška bukvarna. V Ljubljani 1884.

Str. 44 v 8. Cena mehko vezani knjigi 12 nov., trdo vezani 16 nov. —
Da ta skrajšani katekizem ugaja, káže že drugi natis. Sestavljen je po unem

rteži za Ijudske šole za 1. in 2. leto.

26. Petirnati škapulir. Po zanesljivih spisih za družabnike petir-

natega škapulirja sestavil Anton Peterlin, župnik. Z dovoljenjem visok. Ca-

stitljivega Ijubljanskega kapitularnega konzistorija. Samozaložba. Tiskal J. Krajec

v Rudolfovu, 1884. 16. 56 str. Cena 12 nov. — Práv primerna in potrebná knji-

žica za dotine družbenike in duhovne. V gladki besedi razlaga posamne škapu-

lirje, kakor: beli škapulir presv. Trojice; r uja vi . . . n. Ij. G. z gore Karmel

;

plavi . . brezmadežnega Spoetja; rni . . M. B. 7 žalost, in rudei . . bridkega

Jezusovega trpljenja in presv. Jezusovega in Marijinega Srca. — Nekoliko tiskovnih

hib je pisatelj v dostavku sam popravil, druge n. pr. petirnati takoj v naslovu

mesto p e té mat i, si pa lahko však veš itatelj.

27. Mar i j a, kraljica svete g a r ož n e ga v en c a, prosi za nas !

Z dovoljenjem vis. ast. Ijublj. kapitularnega konzistorija. Samozaložba. Tiskal J.

Krajec v Novomestu (
!

). V 16., 20 str. Cena 4 novC. Brez letnice. — Od istega

pisatelja zanesljiv pouk o bratovšCini sv. rožnega venca. Knjižica je dobro došla

vsem voditeljem in údom prvotne bratovšine sv. Dominika.

28. Okrožnica Njih Svetosti pápeža Lcona XIII. o družbi

framasonski. Tisk in založba ^Katoliške Tiskarne". V Ljubljani, 1884, 8, 16 str. —
Ta duhovita enciklika modrega Leona je vredna, da jo ita in premiSljuje

však više izobražen katolian ter posluša glas námestníka božjega.

29. N a g r o b n i c a , katero je o pokopu preastitega gospoda Franca Ju-

vania, bivšega astnega korarja lavantinske stolne cerkve, odlikovanca z vitežkim

križem ces. avstr. Franc-Jožefovega reda, knezoškofíjskega konzistorijalncga sveto-

valca, kanonika strasburškega kapitola, dekana in farnega predstojnika pri Novi

Cerkvi, govoril dr. Mih. Napotnik, profesor bogoslovja. Založil pisatelj. Tiskal

J. Leon. V Mariboru 1884, S, 12 str. Št. 1. „Kresova" poroa o tem govoru po sta-

rosti lavantinske duhovšine Fr. Juvanii, ki je bil svoj as semeniški tovariš

slávnemu Slomšku.
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30. J a k o b
,
po usmiljenji Božjem in apostolskega sedeža milosti knezoškof

Ijnbljanski. . . Založil konzistorijski úrad. Natisnila „Katoliška Tiskaina" v Ljub-

Ijani 1884, 4, 6 str. — To je nastopni pästi rski list novega vladike Ijubljanskega,

govore o tvarini: ,,vi in vaše duše ste Božji in Bog sam skrbi za vas." Pastirskih

listov drugih vladikovin slovenskih poroevalec ni mogel dobiti v roke.

3t. „Uiteljski Tovariš" 1. 1. od 1. 1885 poroa med svojimi književnimi

vestmi, da je prišel na svetlo : Kršansko-katoliški náuk za kat. Ijudske

šole, na Dunaji v c. k. zalogi šolskih bukev 1884. Str.? Cena? ter pristavlja, da

je prenatisnen po onem iz 1881. 1., a z vsemi napakami, kar dotini list po pravici

graja. Sicer primeri, kar smo rekli zgoraj pod št. 4

32. Med cerkvenoslovstvenimi spisi, ki so raztreseni po raznih knjigali,

nam je posebno omeniti v cerkveno zgodovino spadajoo študijo, ki je prišla na

svetlo v lanskera in letošnjem letopisu Matiinem z naslovom : O zaetkih
kristjanstva na Slovenskí zemlji. Spisal Andrej Fekonja. Letopis

1883., str. 163—194. — L. 1884 pa: Razširjava kristjanstva med Slo-

venci. Str. 115—195. — Odkar so utihnili na polji cerkvene povestnice slovenské

Hicinger, Trstenjak, Orožen (v slov. jeziku) . . s svojimi zanimivimi študijami, ni

se objavil v ti stroki tako znamenit in temeljít spis, nego je zgoraj oraenjeni.

Akopram delo morebiti ni osnovano na strogo kritini podlagi (kakor „Kreš" št. 2.

1885, str. 117 omenja), vendar se mora priznavati, da nara je pisatelj podal res-

nino sliko one dobe, kolikor mu je bilo možno po dosedanjih preiskavanjih in

pripomokih, ki so bili pristopni njemu — oddaljenerau od bogatih knjižnic.

Njegova študija je prišla práv asu primerno na svetlo ; razumništvo Slovensko

naj je ne zamudi pazno preitati ravno zdaj o tisonici Metodovi, da se še bolj

navduši za slavljenje tega sv. blagovestnika ter se navzame za narodni mar i bor

Metodovega dúha. Préprostemu Ijudstvu jel jo je „Slov. Gospodar" tolmaiti v

leliki besedi, kar moramo posebno odobravati. Vrlemu g. A. Fekonji pa radostno

estitamo na tako tehtnem delu, žele mu, da na tem polji kmalu zopet razveseli

itajoCe obinstvo.

Ako še omenimo „Cerkveno prilogo Slovenskega Gospodarja", nekaj se-

stavkov v „Slovenci", „Vrtci", „Tovarišu" in drugih asnikih ; raznih podobic z

dodanimi natisnenimi molitvicami in pouki, zaznamenovali smo vse, kar nam je

1. 1884. prišlo pred oi.

Ob sklepu tega pregleda naj mi dovoli si. uredništvo še par besed, ki jih

prouzrouje urednik „Pastirjev" v „Slovenevem" dopisu vsled opazek, katere je

prinesel „Ljubljanski Zvon" pod št. 1. o „Duh. Pastirji". Vemo, da so polemike

navadno brezvspešne, kajti však obdrž i svoje preprianje. V tem sluaji je omeniti,

da je nerazumljiv celotizera tako dale zapeljal g. dopisnika, da je vso stvar ravno

narobe zasukal in bral v opazkah celo to, esar ni v njih. Uredništvo „Ljubljan-

skega Zvona", kakor tudi razsodni bralci njegovi vedó, da smo na izrecno prošnjo

urednikovo tono in vestno poroali o vseh prikaznih dotine stroke v našem
slovstvu in podali dozdaj najpopolnejši pregled, ker se tudi v drugih

slovstvih po znanstveno-leposlovnih asnikih objavljajo jednaki kritini pregledi,

da se nanje opozori itajoe obinstvo iz raznih stanov. Uvažujo, da se previden

urednik kacega lista gotovo ozira na svoje naronike ter vsem stanovom želi po

moci podajati zanimivosti. ustregli smo napósled na priporoilo nekaterih duhovnov
,,Zvonovemu" uredniku tem bolj, ker smo mislili, da ima dokaj duhovnikov med
svojimi naroniki. (Da, lepo število jih je, in med njimi mnogo starih in aslnih
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gospodov! Ured.) — Ker nam pa g. dopisnik podtika namen, da hoemo uniiti

jjDohovnega Pastirja" s temi pregledi — ki gotovo niso krivi njegove pomanj-

kljivosti — povedati mu moramo, da je malokdo tako vesel „Duhovnega Pastirja",

kakor ravno pisatelj teh vrstic in práv rad bi ustavil poroila svoja v „Zvonu"

ter mu svetoval, naj jih ponatiskuje iz ,,Duh. Pastirja", ako bi bila v njem
taká poroila — popolnejša. Kar se pa tie sklepne apostrofe dopisnikove, smemo
koneno tudi omeniti : kadar bo dr. Mahni s svojo bi&troumnostjo toliko storil

za slavo imena slovenskega, kakor naš S. Gregori, takrat se borao njemu kla-

njali. Ali zdi se nam, da, e bi se izpolnile dr. Mahnieve želje, bi se po+em naša

literatúra res pogreznila v tisto indijsko „nirvano", katero so jednaki kritiki sreno
izteknili celú že na Slovenskem. ,,Zvonov" poroevalec.

Cerkvena književnost slovenská — Knjižica za ude tretjega reda
SV. Franiška. Z dovoljenjenjem redovnega predstojništva Franiškanske okra-
jine SV. Križa. Samozaložba. Tiskal J. Krajec. Novomesto. 1885, 16, 97 str. Cena
2.5 kr. — Ta knjižica ob kratkem obseza vse rei, katere je tretjerednikom treba
vedeti in izpolnovati. ,Cvetje z vrtov sv. Franiška' jo dotinikom priporoa. Pred-
nost pred knjigo z jednakim smotrom „Sveti Franišek vtemeljitelj III. reda" . . .

od Fr. Bezjaka ima to, da je popolnoma zanesljiva gledé nove organizacije po
Leonu Xlll., kar poslednja ni.

— Rožni v en e c za uboge duše v vicah. Samozaložba. V Ljubljani. Tisk
Milicev. 4 str. Kratek pouk in molitvice.

— Mali katekizem. (Tiskan brez premene kakor 1. 1884.). Mehko vezan
7 nov. Na Dunaji. V ces. kr. založbi bukev 1885. 8'. 44 str. Natisnil Karel Go-
rišek na Dunaji. — V oklepih ima še zastarele izraze: gajžlan, žegnan . . . kar bi

smelo izostati brez škode, saj jih katehet itak lahko tolmai.

— Pastirski list Jakoba, knezoškofa Ijubljanskega, govore o tvarini

:

kaj naj mi Bogu damo. Založil konzistorijski úrad. — Natisnila „Katoliška Tiskarna*
v Ljubljani, 4. Str. 5.

— Pastirski list Jakoba Maksimilijana, knezoškofa lavantinskega, kakor
„Slovenec" poroa, o prostozidarjih.

— Pastirski list Petra, knezoškofa krškega; o pomanjkanji duhovšCine.
Založil kn.-šk. konzistorij. Tisk družbe sv. Mohora.

— Pastirski list knezoškofa lavantinskega o Ciril-Metodovi sveanosti
odreduje po poroilu potrebno za dotine dneve.

— Pastirski list Jakopa, knezoškofa Ijubljanskega o tisonici sv. Me-
toda. 4. Kat. tiskarna.

— Duhovni vodnik pri domai in ocitni službi božji. Molitvenik za uence
in uenke, sploh za Slovensko mladino. Sestavil duhovnik Lavantinske škofije. Z do-
voljenjem preast. Lav. knezoškofijstva. V Mariboru 1886. Tiskal in založil J.

Leon. 124 str. Cena? — G. Fr. Mareši podal je lep molitvenik naši srednješolski
mladini, neiraenovan duhoven lavantinske vladikovine pa je podaril mládeži naših
narodnih šol primerno bogoslužno knjižico. „Slovenec" št. 5.3 in d. se v obširni
presoji dokaj pohvalno izraža o tem elci.

— Ave Marija! Poduljivo razlaganje molitve „ešena si Marija!" Za
Smarnino opravilo. Spisal Jozef Keron, duhoven Ljubljanske škofije. Z dovo-
Ijenjem visokoastitega kapitel-vikarstva Ljubljanske škofije. V Ljubljani. Založila
„Katoliška Bukvarna.". 1885. Mala 8^ 338 str. Cena 90 nov. in višje po razliki

veža. — Knjiga ima 31 precôj obširnih premišljevanj, v kterih se opisuje Ijubezen
in vrednost, milota in lepota, visokost, mo in veliastvo Kraljice nebes in zemlje,
kar dosega pisatelj s tem, da nam razlaga najlepšo Marijino molitev, krásno ,,e-
šenasimarijo." . . A ta razmišljevanja niso samo suhoparna šolska razlaganja,
ampak obravnave polne življenja, ker so vzete iz življenja in namenjene za življenje.

Kako poljudno je stvar sestavljena ! Polno vzgledov, podôb, zgodovinskih rtic, in

v pisanem tem šopku se sem ter tja kot biseri lesketajo kitice domaih slovenskih
Marijinih pesmic." . . Vsega priporoila vredna knjiga! A



384 J. Ealan : Šah.

S a h.
Ureduje Janko Kalati v Vélikih Lašali.

IX. iialoga.

Sestavil D. Kondelik v Parizu.

(Deutsche Schachzeitung.)

rni.
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h kráti odtegne vzajemno podporo in ju
rni kralj lehko vzame, na kar mu ska-

ka zapré však izliod iz ^matne mreže-',

v katero se je ujel, izražen je posebno
krásno v ti nalogi slavnoznanega kom-
ponista.

Beli.

Beli naredi v 3 potezah mat.

Re ši t e v

V. in YI. naloge v 4. zvezku „Lj. Zvona".

V.

Sestavil R. B r a u n e.

Beli. rni.

1. L. d8 — a5! K.b5 X a4
2. S. f 5 x d4 Kakorkoli
3. L. a5 — c3 f mat.

1. — — — K. b5 X a6
2. S. f 5 — d6 Kakorkoli
3. L. a.5 — c7 t mat.

Na druge poteze rnega potegne beli

2. L a5 — b4 ali 2. L a5 — el ter na-
redi v tretji potezi mat.

Predmet kompozicije : upeljatev be-

lega tekaa med oba turna, da obema

VI.

ySneewittchen.

"

Beli. rni.

1. D. g6 — a6 Kakorkoli
2. D ali S dade mat.

Jako lina nalogal Išajiepša matná
pozicija nastane, ako rni kralj vzame
turen e4.

Práv so rešili naše naloge: Ne-
poznata v Sežani (4., 5., 6., 7.); in

gg. T o ma Luk an i , uitelj v Gore-
njem Polji (3., 5.); D r. St. v Vodnjanu

(5.); Viktor Harmel v Valpovem na
Slavonskem (6.) ; Jos. Mešiek, uitelj

v Brežicah (6.) in Ivan Poljanec,
prof. v Novem Mestu (7. in 8.).

Razpisano darilo za najboljšo re-

šitev 5. naloge, dva zvezka elegantno vc-

zanih Jurievili zbranih spisov, smo pri-

sodili in poslali g. prof. I vanú Po-
Ijancu v Novem Mestu.

O p ó m n j a.

VIII. naloga (gospé Sofije Schett) v
5. zvezku našega lista se žalibog ne dá
rešiti, ako rni potegne 1. L gG — f5.

Naloga pa je menda pravilna, ako se

prestaví omenjeni teka na h7, a na g6
postavi še jeden rni kmet. Obžalujemo
zaradí lepe ideje, ki je v nji izražena,

da naloga ni pravilna v priobeni obliki.

Svoje reševalce pa prosimo oprošenja
zarad te hibe, katero je prezri naš šahov
urednik vsled bolehnosti in obiteljske ne-

sree, ki ga je bila zadela minuli mešec.

„Ljubljanski Zvon"
Izhaja po 4 pole obsežen v veliki osmerki po jeden pot na mešec v zvezkih tev

stoji : vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta po 2 gld. 30 kr., etrt leta po 1 gld. IB kr.

Za vse neavstrijske dežele po 5 gld. 60 kr. na leto.

Posamezni zvezki se dobivajo po 40 kr.

Lastniki in založniki : Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorni urednik : Fr. Levec.
Uredništvo in upravništvo v Ljubljani, Nove ulice 5.

Tiská „Národná Tiskaraa" v Ljubljani.



Navodilo.

o pravilnem igranji šaha za zaetnike.
(Dalje.)

I. Šah. Mat. Pat. Remis. Rokada.

S a h.

Ako se kateri koli kame tako po-

tegne, da sovražnega kralja nápade, t. j.

da mu pretí, v sledeej potezi vzeti ga,

treba da se na to opozori igralec s kli-

cem: šah! — Ta pretnja, kateri se mora
napadeni kralj takoj ogniti, imenuje se:

„šah kralju'", in igralec, ki je s svoje

stránke kameom sovražnega kralja na-

padel
,
„dade šah".

Šahu se ubrani napadeni kralj na

tri naine:
1. ali umakne igralec kralja samega

na kako polje, kamor mu ne branijo so-

vražni kameni

;

2. ali vzame napadajoi ga kame
s katerim koli svojih kameov;

3. ali pa potegne kak svoj kame
med svojega kralja in med sovražni kame.

Proti šahu, ki ga dade skaka ali

kmet, pomagata samo prvá dva naina.

Popisani šah se imenuje navadni
šah ali neposredni šah. Možno pa

je tudi na drug nain šah dati.

III. podoba.

Vasih namre stoji med kraljem in

med sovražno figuro kak drug sovražni

(Dalje

kame ; ako se ta kame preraakne kam
drugam, o d k r i j e se zadej stojea figúra

in dade šah.

Takov šah imenuje se o d k r i t i šah.

V podobi III. n. pr. dá lehko bela
dáma rnemu kralju direktni ali na-

vadni šah, ako se potegne na g5 ali na
f6. — Ako se pa premakne beli teka
d4 kamor koli, dade za njim stojei, z a-

kriti turen šah. Pa tudi teka sam
more dati šah, ako gré ali na polje b6
ali na fG. V poslednjih dvéh sluajih do-
hode rni kralj dvoje n šah, namre
od tekaa direktni, od turna pa od-
kriti šah.

Takému dvojnemu šahu se mora kralj

u mak n i ti, ker ga svoje figúre ne mogó
braniti, kajti ui nikdar dopušeno (iz-

imši okado), dvé potezi h kráti napraviti.

Cesto se pripeti, da jedna (navadno
slabejša) stránka more nasprotnemu kralju

neprestano šah dajati, ne da bi mogla
druga stránka to zabraniti. Tak šah se

imenuje vedni ali neprestani šah
(échec perpétuel) ; igra ostane v jednakem
sluaji neodloena, t. j ti^te partije ne
izgubí in ne dobí nobedna stránka.

Smoter ali koneo partije

pri šahu je ta, da vsaka izmed bojujo-

ih se strank (igralcev) skúša s spret-

nim igranjem (manevriranjem) nasprotno

stranko toli oslabiti ali v zadrego spra-

viti, da jej je možno, sovražnega kralja

ujeti, ali mat napraviti. Tisti igralec,

kateremu se to posrei, je zmagalec, a

nasprotnik njegov izgubí igro, katera je

z matom konana.

V vsakej partiji pa ní možno niti

jedni niti dragi stranki sovražnega kralja

mat napraviti; v takih sluajih je par-

tija neodloena, kar se imenuje : „remis";
pa tudi ako je kralj jedne stránke „pat",

ostane igra neodloena.

prih.)



Vabilo na naroôbo

Jurievih zbranih spisov stoji

I. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

II. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

III. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

IV. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

Ako pa tudi oddajemo
však posamini zvezek, vendar

se priporoa, pošiljati naro-
nino za ve zvezkov
skúp aj. Naronina znáša za

L, II., 111. in IV. nevezani zve-

zek 3 gld. Za vse štiri lepo

vezane zvezke 5 gld.

Naron

gld. 1 —
1-50

0-70

1 20
0-70

l-:/0

70
1-20

ina za zvezek L,

II., III., IV. in V. stoji 3 gld.

50 kr., za elegantno vezanih

prvih 5 zvezkov 6 gld.

Naronina se pošilja naj-

pi'ikladneje s poštninii na-

kaznicami pod naslovom

:

dr. Jos. Staré v L j ubljaoii

,

Marije Terezije cesta 5.

NaroCniki dobivajo knjige franco.

Dijaki dobivajo Jurieve „Zbrane spise" po 60 kr. izvod, ako si na
roéé skupno po 10 izvodov ter zanje pošljejo gosp. dru. Staretu v Ljiib
Ijano naroilno svoto 6 gld.

Odbor za Juriev spomenik.
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Listnica. Neki gospod v Ljubljani bi rad prodal ,,Ljubljan-

skega Zvona" L, II., III. in IV. letnik; vsi štírji so dobro ohra-

njeni in elegantno vezaní ; cena jim je samo po 4 gld. Kdor želi

kupiti omenjene letníke. lehko zvé adreso prodajalevo pri našem
uredníštvu. — . g. V. Harmel, kr. st. pristav v V. Zadnjo šte-

vilko nam je vrnila c. kr. pošta, a ní povedala uzroka, zakaj.

Zatorej oprostite zamudo ! — G. A. P. v P. Gr. Žal mi je, da tudi

zdaj poslanih stvarij ne morem porabití. — Mnogim gg. dopís-

nikom urednik zaradí preobilega drugega dela zadnje tedne ni

utegnil odgovoriti; prosení so potrpetí nekolíko aša; vsi pridejo

na vrsto.

Cy\ aJ
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Leposlovei^ in znanstYei\ list!

Leto V. Y Ixjubljani, 1. julija 1885. Stev. 7.

aša nesmrtnosti.

^urban pisan dii vóso glavo,

Damašenka mu visí ob boku;

Knjiga sveta je pred njim oclprta,

Korán ita mladi Abduraman,

Korán ita, suro baš o smiii,

In o smrti in življenji venem.

Svétel dan mu skozi okno šije,

Krásno jutro v izbo so smehljá mu,

Jasno jutro, déte vesne mlade:

Ali v duši jasno ni kalifu;

Težke misii misii Abduraman! —
„Smrt? Že zopet dúha obletávaš,

Veša rna, misel neveselá?

Smrt? Umreti! Móram li umreti?

AUah! v srci vžgal si ut Ijubavi,

Glavi vdihnil si modrosti dúha,

Me oblasti dal si roki moji.

Glej, kakó naj loim od Ijudíj se?

Veže nánje me Ijubavi spona.

Glej, kakó naj misliti prestanem?

V dúhu nosim svet in — tebe, AUah.

Glej, kakó naj z meem se razstanem?

Najzvestejši mi je on tovariš."

V težkih mislih je kalif kordóvski!

V težkih mislih tri pozove k sebi

:

Zove k sebi Hákima, zdravníka,

Zove k sebi Sofra, arovníka,

Zove k sebi derviša Rašida.

Povest. ,,Kadar ob smrtni uri duša

loveku ätopi do grla . . .

kdo mu ponudi arovné

pijae, da bi ga otél?" . . .

Korán, súra 76.

Stopi prédenj prvi, Hákim, lenik.

„Ni li leka zoper smrt na sveti?

emu duh nam, erau vede bistre?

Mora biti — veno em živeti!"

„„Jasni emir, solnce zemlje španske,

Sreen sem, da smem pred tábo stati

!

Mo velíko ima znanost naša,

Ali vsakdo venosti ni vreden! —
Tí nastrézi si v kristalni aši

Rose v polji, predno solnce vzide,

Stôpi v aši bíserjev mi môrskih,

Pij pijao mojo jutrov sedem . . .

Veno živel bodeS, emir jasni!'*'

Svitá dan se jedva nad Kordóvo,

S ašo v roki spé kalif iz mesta.

V polje pride, predno solnce vzide,

Rôso streže v ašo si kristalno

;

S polno ašo v grád nazaj prispeje,

Vrze vánjo biserjev pešíco.

aká, aká na arovno pitje,

Ali — biser ne stopí se v rôsi!

In že stópi prédenj Sofer slávni.

,,Svétli emir, díka moslemínov,

Neumrlost dati e ti Sofer!

Mnogo more veda ti zdravníška —
Vse premore veda arovníška,

26



386 Píavíca: Špomin in želja.

Alkimija, sveta veda naša.

Samo tebi tajno razodevam! —
Glej je aše, ki nesmrtnost daje,

Pij zdravilo njeno udodelno,

Pij zlato, ki v aši je stopljéno —
Pij iz knpe moje si nesmrtnost!"

„„Sám pokúsi jo popréj pijao,

Nágni krepko, Sofer moj neni!""

„Svetu emir, aša ta ní záme —
Tí jedini . . .

„„Sam poskusi prvi,

Dej, da vidim pitja prej uinek!""

Dvigne Sofer kupo k ústnom svojim,

A kalif nad Sofrom damašenko.

„„Glejmo, je li pitje tvoje pravo"" —

Abduraman mu odróbi glavo.

Stópi prédenj stari Ali Rašid.

„Najmodrejši si v Kordóvi séiec?

E, povej mi in skrivnost razjasni

:

Ni li léka zoper smrt na sveti ?

Mora biti — veno em živeti
!"

Roko dvigne stari Ali Rašid,

Derviš stari v halji siromaški.

Sivá brada mu do paša padá —
Dvigne desno pa kalifu ree:

<^J

,,Léka išeš, mladi Abduraman,

Léka rad bi, ki nesmrtnost daje,

Pil zdravilo, ki ti venost daje?

Sám imáš jo ašo arodejno.

Sám narédi pitje si nesmrtno!

aša tvoja je — življenje tvoje,

Sám napólni z venosti jo lekom!

aša tvoja je življenje tvoje:

Vlivaj vánje však dan dobra dela,

Slávna dela za rojake svoje,

Za rojake in za domovino!

Zléga ina pa ní jedna kaplja

V ašo níkdar ti ne kani toto

!

Prej ne néhaj vlivati v posodo,

Dokler polna tista ni do róba,

Dokler polna isto ni do — groba'.

Truplo tvoje pa strohní v gomili,

Ali aša tvojih dél ostane!

Národ tvoj bo pil iz aše tvoje,

S pitjem njenim bode se napájal:

V (lélili svojih živel sám boš veno!" —

Knjiga sveta je pred njim odprta,

A ne ita mi kalif korána,

Zré za starcem, kteri baš odhaja,

Zré za njim, sám sebi si šepee:

„Tá utegne aša biti pravá,

aša tvoja, modri Ali Rašid."

G o r á z d.

?rerada sedévam v hladtiíci samotni,

Upíram na zélen pomládno oí,

V minulost zamišljena pesemce pojem,

In v prsih sladák mi spomin se budí.

Spomin in želja.

Ko ž njim svasedévaladružnovhladníci,

Nad nama skorjanec se kvišku je vil,

Ko v slast zatopljena si mislila nisva,

Da še kdo na zemlji bi srenejši bil.

Nad máno skorjanec na hruški visoki Oj, dale zdaj on je, samica žalujem,

Pozdravlja me budno svoj spev žvrgolé, A najinili srdec Ijubezni zveste

In tam na dehtéem se róžinem cvetu Ni môi razdružiti gôram, dolinám,

ebelica ziblje, prijetno brené. In méj ne potegne ji širno morjé.

Priroda, kakó si mamljivo aiobna,

Kadar nam odkrivaš pomládni svoj kras,

Takisto vabljivo sem gledala tebe,

Ko meni precvítal Ijubezni je as.

Vrníte se zopet, presreni mi aši,

Vrnite se hítro, po vas koperním,

Ti vrni se, Ijubek, pogrešam bolestno,

Da v tvojem obližji krepkíi oživím

!

P 1 a v í c a.
»-«AVS



Kirnt)})') >}>}>! }>)! }}}r)< if!))} ifji- ZLUJJJJ.iJJJ-LUJJJ.!XL

Véliki gróf.
Zgodovinski román.

Spisal Dr. Fr. Detela.

XI.

ahejevo junaštvo pa ni prizadelo Ungnadu toliko sitnosti, kakor

se je bal. Cesarja je bilo leliko prepricati, kako malo se je

s tem inom žalila pravica in nedolžnost, doktor Lenart je

bil pa preve diplomat, da bi se bil za tako maleukost posebno menil.

Boštjan je sicer še nekaj aša škripal z zobmí; a ko sta se bila vrnila

z gospodom na stanovanje, odložil je bridko orožje in kmalu korail

v miroljubni opravi imovitega rokodelca po ulicah. Pot njegova se

je konala v gostilnici, kjer so pri dolgi mizi sedeli jednako opravljeni

Ijudje: obrtniki, rokodelci in mali trgovci, ter si gasili žejo. Vesel krik,

ki je sprejel Boštjana, pokazal je, da ga je usoda že prej katere kráti

pripeljala semkaj.

„Kaj je novega?" povpraševalo je vse vprek našega junáka, ki

je sedel v kot.

„Ha," dejal je léno in si pogladil obraz; potem pa se je naslonil

na klop, da je bil na pol stráni obrnen, in malomarno izustil : „Ogre

bomo dobili."

„Kaj? Ogre!" šlo je od ust do ust in vse je tišalo k Boštjanu,

naj govori, naj pové, kar vé o vojski. Zdaj je odprl hrabri kaporal

zatvornice svoje zgovornosti in obsul radovedno družbo z novicami o

bojih cesarskih et s sovražniki, o številu upornikov, o degodkih na

Dunaji, po Avstrijskem in Ogerskem. Cesarska krdela je pobijal po vseh

bojiših, armado sovražnikov povekševal je deseterno in divjo konjico

ogersko je spustil na miroljubne poslušalce, katere je groza prešinjala

o pripovedovanji grozovitih reíj. ,,Taboritov ima Eizinger na tisoe,

in ti so se zagrozili, da mora však odrasli mož v našem mestu pod

me," dejal je mirno in poakal, da so se poslušalci ustrašili. „To

bode pa prazna grožnja," nadaljeval je. „Saj se ne bomo dali kláti

kakor jagnjeta, in ozidje je trdno, ampak neesa druzega se bojim. Cesar

je trdovraten in držal se bo do zadnjega ; mesto bo obkoljeno, da no-
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bena miš ne bo mogla noter, in kaj mislite? Ce bo vojakom, ki zdaj

popijajo okrog, pošel živež, kje ga bodo vzeli?"

„Nam ga bodo vzeli," odgovorilo je takoj nekaj glasov. Boštjan

pa je prikimal : „Kar ne bode skritega in zakopanega, vse bodo óni

jastrebi pobrali."

„Na izbiro imamo torej," nadaljeval je, „da nas konca me ali

glad." Junák se je zamislil in dal mešanom priliko zabavljati na

vojake, na vojsko, ki nima nobenega zmisla, kateri bi se lebko izog-

nili, na cesarjeve svetovalce in cesarja samega. „In e se práv pre-

misli," dejal je zopet Boštjan, „uporniki imajo po jedni stráni tudi svoje

pravo.

"

„I kaj pa," odgovoril je najpogumnejši nezadovoljnež. „Kaj jim

zadržuje Ladislava? Ce je pravien váruh, vesel mora biti, da se iznebi

skrbi za várovanca. Ce se pa misii na njegove troške okoristiti, zakaj

bi se za kralja ne potegnil Eizinger ali pa strij c njegov, celjski gróf?"

Boštjan pa je znal zdaj govor lepo napeljati na prejšnje ase, ko je

bil še gróf Ureh cesarski svetovalec, Kako veselo je bilo življenje, kake

slávnosti so se vrstile, kako je vse Ijubilo in astilo radodarnega go-

spoda! Ta in oni mešan je vedel zanimivo dogodbico o tedanjem go-

spodstvu povedati in ravno so se bila srca vsem ogrela, ko priropoejo

v sobo štirje vojaki. Preširno njih vedenje je razžalilo mirne pivce.

Strupeno so gledali glasno druhal, ki tja v jeden dan požira darí tako

reko njim namenjene. Srnejši izmed njih so zaeli vojakom vkljub

še glasneje razvijati svoje názore.

„Jurij, uješ?" sunil je jeden vojak svojega tovariša. „Po meni

vse zagomazí, kadar slišim také Ijudi govoriti o vojski. Jaz se bom
zagnal med nje, kakor hudi, ki ga je naš Vzveliar zapodil med prešie."

„Nikar, Aleš!" dejal je oni, znani hlapec mladega Dngnada. „Ne

ves m dneva ni ure, kdaj bo treba katerega teh bližnjih na pósodo

prositi. Tudi jaz težko poslušam te tuje grehe ; toda poskusimo od za-

etka, e bo lepa beseda kaj izdala." Rekši je stopil prijazno k mizi

mešanski in v znamenje svoje miroljubnosti prijel njih kupo.

„Na zdravje vaše, bratje vatlarji!" dejal je Jurij in izpraznil vr.

Eazna ustva so obhajala mešansko družbo. Kar je bilo pogumnejših,

vzkipeli so in šinili po konci, mirnejši pa so bili mnenja, da je naj-

bolje, da se ima to za salo, naj si bo že, kakeršna hoe. Jeli so tle-

skati v dla, smijati se in nazdravljati vojakom. A nepristranski Jurij,

varujo stališe svoje nad strankama, zmenil se ni ni za to ni za ono,

ampak opominjal je, naj hvalijo Boga, ki jim je dal tako dobrega vina,

ter ga ne ialijo z neumnim govorjenjem o nepotrebnih reeh. Zopet
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SO se zasmijali dobrovoljki, drugi pa so vpili, da je to nesramnost,

da bodo govorili, kar se jira Ijubi, ker so prosti raešani. Ozirali so

se na širokoustega Boštjana, ki je divje vrtil svoje oi in si vihal brke.

„Dobro se držite! Jaz grem po me," šepnil je sosedu. Komaj

pa je odšel Boštjan, prielo se je razbijanje po kmi.
Z Boštjanom vred pa je zapustil sobo tudi možiek, ki je sedel

v kótu pri vratih in tiho pil delež svoj. Urno se je obrnil za junákom

in zael mu zvižgati in klicati ga po imeni. Boštjanu pa se je po me
mudilo, ali pa — Boštjan, e nisi ti mislil, da tee kak vojak za tabo

!

Dolge noge tekunove so pustile kmalu malega moža dale zadaj. A v

veliko zadrego je zapažil, da je zasel v ulice brez izhoda. Vrniti se je

moral mimo tujca, ki ga je nagovoril s prijaznim pozdravom.

„Ne zadržujte me! Jaz grem zatiranemu mešanstvu pomagat,"

vpil je ohrabren, zagledavši tacega loveka.

„Ali me ne poznáte ve?" vprašal je oni in smijal se debelim

oem Boštjanovim. ,,Veseli me, da sem se tako izpremenil. Tudi vas

sem spoznal bolj po glasu kakor po podobi in obudoval sem spret-

nost, s katero delujete za gospoda svojega."

„Ho, doktor Manlij," zaudil se je Boštjan in ošabno stisnil roko

spoznanpmu raožu, katerega je žalilo to domae vedenje.

„Molite in pojdite z mano! Imam vam nekaj važnega povedati,"

dejal je ta.

„Kar pojdiva," menil je Boštjan in oklenil se ga za roko. „Med

potom mi pa povejte, gospod doktor, kakov vrag vas je zanesel sem, kjer

vas lehko veliko prezgodaj obesijo."

„Kar se obe.šanja tie," odgovoril je óni zbadljivo, „mislim, bili

ste vi jedenkrát že blizu ; vaše govorjenje v kmi pa káže, da vas

vrat zopet srbí."

„Mene?" zagrobotal se je vojak. „Posveeno osebo poslanevo?

kakor pravi gospod moj. Kdo bi se úpal le prst náme položiti, ko me
bráni cesarski peat!" Oni pa je spomnil Boštjana celjskih dogovorov

in vzbudil v njem lakomnost z velikimi obljubarai, ako pomaga pri ne-

kem važnem, a nevarnem podjetji.

„Kjer je nevarnost, tam .sem jaz," dejal je s poudarkom Boštjan.

Manlij pa je vzel v misel, kako se jima je v Celji ponesreil naklep.

„Vaša krivda," oital je Boštjan; „ali ste morali vprio tiste staré

aravnice z máno se pogajati? Da jo je premotil vrag in je poslala

svojega butca za máno, kakor hijeno za levom, eš, tukaj se bo dalo

kaj naropati. Jaz pa ni vedel, pa mislil, da so trije planili náme.

Toda njih se nisem bal, ampak tega, da mi uidejo in ovadijo mene in vas,"
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Manlij pa mu je zael praviti o novi nakani, ki ni nameravala

niesa druzega, nego Ladislava oteti iz cesarskih rok. V nedeljo, ko bi

šel kraljevi k maši v predmestje, akali bi na skritem kraji zarotniki

s konji ; spremljevalci Ladislava bi se užugali, straža pri mestnih vratih

pa zadene vojake, ki so podkupljeni; treba le še par krepkih rok, ée

bi spremstvo bilo premono.

„Naj bode mono, kakor hoe," ponesel se je Boštjan; in po do-

govoru, kje se drugi dan dobitá, da se zmenita o podrobnostih, loila

sta se.

Ko pa je bil Boštjan sam, lotilo se ga je kot misleega loveka

preudarjanje. ,,Boštjan , kaj nameravaš!" dejal je sam v sebi. „Iz

rok cesarske mogonosti hoeš iztrgati deka, katerega varuje in uva
kakor zmaj svoj základ tiso meev" — mraz ga je spreletel o ti

misii. — „Strašljivec nisem" — malo se je zarudel — „toda s pre-

mojo se boriti ni pogum, ampak blaznost, Dober vojak se mora o pra-

vem asu tudi umakniti. V koliko bitvah je naš gróf odjenjal; in Vi-

tovec, kateremu nikdo ne more oitati bojenosti , vekrat je že pete

kázal kakor jaz ; da, vekrat, ker je pameten lovek. Jaz pa tudi nisem

blazník. Kaj misii ta lopov, ta Manlij, da bom jaz zánj gade lovil!

Mislimo si, da se posrei, kar seveda še mogoe ni. Koliko pa dobim

jaz od tega? Beraško milošino! Zastavim naj pa življenje? Ha, kaj

pa še? Tako zabiti nismo, preljubi doktor moj ! Jedenkrát si me spravil

v smrtno nevarnost, pa nikdar ve. In kaj pa sem mu storil jaz, da

mi tako po življenji streže ! Le akaj ; kdor drugemu jamo kopije, sam

vánjo páde." S trdnim sklepom, vse to kovarstvo, ki je oividno bolj

proti Boštjanovemu življenju kakor proti cesarju napérjeno, naznaniti

svojemu gospodu, hitel je proti domu. Silná nevarnost, kateri je bil

komaj komaj ušel, stopala mu je vedno živeje pred oi. Vroe mu je

prihajalo in tišalo ga je krog vratu. Tako mlad bi bil moral že živ-

ljenje dati! Nikdar ve ne bi slišal velicega celjskega zvona; nikdar

ve se ne šopiril pred celjskimi krasoticami; nikdar ve zabavljal me-

sanom ! Ves zasopen je prišel domov. Tu pa mu je zdajci šinilo v glavo,

kaj, e bi njegov gospod se hotel udeležiti te zarote in njega celo si-

liti, naj sodeluje. „Pa! ovadim ga cesarju, na mojo vero!" Tako pri-

pravljen na však sluaj je pripovedoval strmeemu Lenartu osupno

novico. Ta si je mél roke in izpraševal hlapca na vse straní in mu
ukázal, naj se kolikor možno velikrat snide z Manlijem in kar le more,

pozve od njega. Bogat dar je odškodoval Boštjana za strah, ki ga je prebil.

Vrlega Lenarta pa je tako razburilo to razodenje, da je kar tekal

po sobi sem ter tja. Kaj je storiti? Pomagati? A e izpodletí? —
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Nekako púst ut je obšel tudi Lenarta pri ti misii. — In e se posrei ?

Grófova vojska bo odve in gróf tudi in doktor Lenart tudi; kajti hvala

se bo pela Eizingerju in, kar bi bilo neznosno, Manliju. Gróf bi bil

Eizingerjev in Lenart Manlijev pomaga : dvoje petih koles. On, naj-

boljši jurist, lestvo bi držal takému Manliju. Nikdar !
— Sami naj po-

skušajo! e se jim ponesrei, to nara ni mari. Za nas ni slabega,

toda dobrega pa tudi ni. A sreen izid, brez našega delovanja, tega

se je bati. Eizinger rešitelj postal bi várub, prijatelj, vladár raladega

kralja; Manlij kraljevi svetovalec ; on, Lenart, pa ponižni tajnik za-

sobnega grófa. Na noben nain se to ne sme zgoditi.

Urno je zlezel naš doktor v praznino opravo svojega dostojanstva

in napotil se z Boštjanom kakor Merkúr, priljuhljen bog njegov, z Mar-

tom — tacega si je pac Boštjan tega malika mislil — v cesarski grád

naravnost k svetovalcu Neipergu. Dolgo se je ondu mudil, in še delj

kakor zadnji spremil ga je svetovalec, stresel mu roko in zatrjeval, da

njegovo velianstvo ne bode nikdar pozabilo plemenitega njegovega rav-

nanja, in prosil ga, naj mu skoraj dá priliko, vrniti mu to veliko uslugo.

Lenart pa je ponosno govoril o ti malenkosti in kako pa ni mogel

drugae ravnati, kajti, kakor njegov gospod, sovraži tudi on vsa kriv

pota in niti s sovražnikom ne postopa drugae nego naravnost in pošteno.

Doloeno nedeljo pa se je ujenosti svetovalca Neiperga posre-

ilo zajeti malo ne vseh zarotnikov. Na dvoru je rasel Neipergov vpliv

in Ungnadov jednakomerno padal, Lenart je bil sicer povabljen k ce-

sarski mizi in mnogovrsno odlikovan, a hudo ga je jezilo, da oprez-

nega Manlija ni bilo moci ujeti. Kakor bi mu krivico delal, ker se

ni dal zasaiti, sovražil ga je Lenart sedaj še bolj in njegovi vobuni

so ga Ískali po mestu mnogo marljiveje od cesarskih strážnikov.

„Ce mi dá vaša vzvišenost," obljubil je ez nekaj dnij Neipergu,

„dvoje vaših služabnikov, pripeljem vam hudodelca živega."

„Kolikor jib hoete, zlati prijatelj moj!" razveselil se je barón

in mu dal pooblastilo, da smé zapreti Manlija, kjer koli ga dobi.

Dan potem je prišel že Neiperg sam sreo vošit in zahvaljevat

se Lenartu, da je obljubo svojo tako tono izpolnil. Ponudil mu je,

naj stopi po vojski v cesarsko službo, ker mu je cesar zeló naklonjen.

„Pod mojim pokroviteljstvom," dejal je, „aká vas lepa prihodnost."

Ošabnemu môžu pa je svetovalec s tem pokroviteljstvom slabo

postregel, in Lenart je menil, da ni nezadovoljen v svojem stanu in

da tako lebko še vec koristi cesarju, e ugladi pot do mirú, ki bi bil

njegovemu gospodu ravno tako na prid kakor cesarju. „O da bi Un-

gnada ne bilo!" vzdihnil je Lenart in ž njim vzdihnil Neiperg. „In



392- Dr. Fr. Detela : Velikí gróf.

na kaj se zanaša vendar ta lovek, ki priganja cesarja vedno k vojski?

Na Podebrada? Ta vendar ne more o pravem asu priti na pomo.**

„Težko, kajti sovražnikov priakujemo od dne do dne ; kar je

pa poslanstvo šlo do eškega gubernatorja, da sklene zvezo, tega je

komaj pet dníj."

„Res! Pet dníj," potrdil je Lenart.

„Vi že tudi veste?" zaudil se je svetovalec.

„Oh, vse mesto že govori. la kdo je bil že odposlan?"

„No, to bi si lehko mislili," opomnil je óni s porogljivim smehora.

„Neizogibni Ungnad, Jurij Ungnad, brat našega Salomona, egar pre-

drznost bi bili vi lehko hudo kaznovali. Kajti veste, koga je poslal

z bratom? — Ona dva potepuha, Caheja in Viljema, ki sta vas na-

padla. Tako sta se odtegnila kázni in cesarski svetovalec jima je po-

magal.

"

„O jaz jima še nisem odpustil!" dejal je Lenart. „Samo e bi

mi vaša vzvišenost hotela povedati, kdaj se vrneta, da ja primem.*

„To vam lehko storira. Ungnad ja priakuje však dan. Poroilo,

kaj in kako so poslanci opravili, im a prinesti Viljem. Jurij Ungnad pa

se vrne s Podebradovo vojsko. Kadar prideta, naznanim vam, da ja

tožite. Naj vam ta hudodelca jaz vrnem za one, ki ste jih vi izroili

meni. Zaléga bavarskega prihajaa menim je uniena v našem mestu."

„Ne še vsa," opomnil je Lenart. „Dvema sem na sledu in upam
da mi ne uideta, samo e me še dalje pooblastite varovati vas Eizin-

gerjevih zvija." Postrežljivi barón mu ni odrekel svojega podpisa;

popis sumnjivih oseb pa je dodal Lenart sam, kateremu so bile znane.

xn.

z Dunaja so prihajale vedno resnejše novice. Za papežev úkaz se

nobeden lovek ni zmenil; da, razkaeno Ijudstvo je v jeo vrglo du-

hovnike, ki so ga hoteli razglasiti. Stevilo upornikov se je množilo

od dne do dne, in da se jim je pridružil gróf rosenberški, vodja eških

katolianov in mogoni tekraec Podebradov, to se je še isti dan vedelo

v Novem Mestu in strahoma razširjalo. Dasiravno je pa vsakdo pri-

akoval vojske, iznenadeno in prestrašeno je bilo vse mešanstvo, ko

je prišla vest, da se je vzdignil sovražnik in se bliža z dvajset tiso

vojaki. Ta dogodek je pretresel tudi cesarja, ki je še vedno úpal, da

se vse v miru uredi. Proti Ungnadu je tarnal, da se je zastonj zana-

šati na Podebrada; Silviju je oital, da se ne ozira dosti na njegovo

cesarsko ast; nemudoma pa je odpravil poslance, da prosijo premirja.
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A poslanci niso opravili niesar, in ko so se vracali druzega dne,

pritískal je sovražnik že za njimi. Bila je nedelja, 27. avgusta in kakor

v razgrebenem mravljiši, tako je vrelo in tekalo in gnetlo se vse po

mestu. Proti severu se je vzdigoval dim in prah, in valil se vedno

gosteje po dunajski esti. Tu in tam se je zabliskalo orožje in pokazal

se konjik, dirjajo na brzem konji po ravnini. Kot temná rta so se za-

gledale prednje ete, a kmalu so se dobro razloevali vsi oddelki. Gluše

krik je zagnal sovražnik, ko se je približal trdnjavi ; moško mu je od-

govorila posádka. Nenavaden prizor pa se je pokazal radovednim oéem :

izmed sovražnih vrst je izšla cerkvena procesija. Za duhovnikom s kri-

žera je korakala astitljiva oseba v kardinálski opravi med dvema cer-

kvenima dostojanstvenikoma, za temi pa dolga vrsta najvec duhovnih

spremljevalcev. Takoj se je razneslo po mestu, da prihaja nadškof

solnograški s škofoma brizinskim in ratisbonskim. Med vrstami vojakov,

ki so odhajali na okope, trio se je pobožno Ijudstvo^ ki je hotelo videti

nadškofa, vmes pa je hitela duhovšina z banderi in svetinjami sprejét

višjega pastirja Poklekujoo množico blagoslavljajo je šel nadškof

naravnost do cesarja in ž njim vred poslanci vojvode bavarskega in

mejnega grófa braniborskega, da pomiré sovražne stránke.

A im bliže je bila nevarnost, tem raenj se je je cesar bal, ter

nikakor ni hotel pogajati se z oboroženimi uporniki. Nadškof je ugo-

varjal, da niraa opravka z uporniki, nego s poštenimi nasprotniki, in

da nikakor niso vsi Ijudje uvérjeni o pravinosti cesarjevega posto-

panja. To pa je vladarja razkailo in z jeznimi besedami je oital nad-

škofu nepokoršino proti svetemu oetu in zvezo z izobenimi brez-

božniki, A škof je odvrnil, da sveti oe nima pravice vtikavati se v

posvetne rei in da mu gré pokoršina le v vérskih stvareh.

Pogajanje je bilo brez vspeha. Skofje in drugi poslanci so ostali

v mestu, sovražniki pa niso napadli trdnjave, ampak utáborili se v oko-

lici. Dale tja po planjavi so se svetili ognji sovražnega tábora; z ob-

zidja so jih gledali mešanje in brez spanja akali druzega dne. Ko pa

je poila zora, navalili so sovražniki s silnim krikom na predmestne

okope. A našli .so vrednega nasprotnika. Rosenbergovim Cehom, ki

so se z divjo predrznostjo zagnali v boj, postavil je barón Crnahora

nasproti svoje taborite in ti so bili svojim rojakom ravno tako kos

kakor zvesti Avstrijci in Stajerci Eizingerjevemu krdelu. Koder pa se

je pokazala orjaška postava poveljnikova, naredila se je gaz in težki

buzdovan je bilo njemu ravno tako strašno orožje, kakor njegovemu

bojnemu idejalu, slávnemu Žižki. Po vroem boji je potisnil Crnahora

sovražnika na vseh stráneh nazaj. To je vnelo mešane, pripravljene
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za brambo mesta, da so prihiteli v velikih tolpah pomagat vojakom.

Z vzpehom je vzrastel cesarskim pogurn in zapustivší okope tišali so

vedno odloneje nasprotnike proti taborišu ; in Crnahora bi bil tedaj

priboril cesarju zmago in ž njo razbil rahlo zvezo med sovražniki, da

ni celjski gróf ostro pazil, kako se bije boj. Utaborjen pred ogerskimi

vráti in obrnen avno tako proti cesarju kakor proti suranjivemu Hunja-

diju, akal je streljaj od mestnega zidú, da odbije však záskok posádke.

Ko pa se je prielo bojevanje na drugi stráni, razdelil je svoje krdelo

v dva oddelka. Jedni je ostal pod poveljstvom Vitá Lazarja na mestu,

z drugim pa je jazdil bliže boriša in akal ugodnega trenutja. In ko

je zmagoviti Crnahora pridrl izza braniša in njegova eta z divjim

krikom zagnala se za umikajoimi se sovragi, zapela je celjska tro-

benta. Prvé vrste težkih konjikov so nagniie kopja ter ja naslonile na

železné rogovile ob sedlu in krdelo se je spustilo v dir. Kamor je tre-

šila železná sila, vrgla je sovražnika nazaj, ki je iskal zavetja za rovi

in okopi. Eizinger je dobil dušek na ti stráni, kjer je posegel Celjan

v boj, a na desnem krilu je podiral in pobijal strašni Crnahora njegove

zaveznike, dasi najvztrajnejše in pogumnejše vojake. Stari Ureh Ei-

zinger si je snel eládo, da si ohladi glavo in je estital grofu. „Nebo

in pekel," dejal je, „pápeža in husite šuje na nas novoraeško veli-

anstvo. Glejte ga Žižko, od smrti vstalega, kako pestí našega Rosen-

berga!"

„Oh, Crnahora je pošten déko!" dejal je gróf. „Za cesarja Al-

brehta sva se borila v jedni vrsti in spodobi se, da ga povabim na

kôpje."

Gróf se je poslovi], potegnil nalinik elade si ez obraz in hlapec

mu je dal novo kopje v roko. Bóji tedanjih asov so bili jako préprosti.

Ko se je vojska napovedala, preteklo je dolgo dolgo aša, predno je

bilo vse gotovo. Se delj pa, predno so se zadele poasne ete. Jednako

oborožene in jednako vojene so si storile uda malo škode. Naj si je

zmagal domain ali sovražnik, trpelo je le ubogo Ijudstvo, kmetje. —
Glavna mo vojske so bili oklopljeni vitezi, in ker ti s svojo težo na

težkih oklopljenih konjih niso mogli premagati nikakih krajevnih over,

gledalo se je, da se dobi za boj kar se dá lep in raven prostor. Kakor

gibljive trdnjave so se pomikali vitezi drug proti drugemu in boj se

je razdrobil v ve ali menj dvobojev, kjer je zmagovala sama telesná

mo. Na kako zvijao nasprotnikovo na nepripravnem kraji ali nepri-

pravljenega zasaiti, po navadi nikdo mislil ni. Kako neprijetno izne-

nadenje torej, e sovražnik ni bil jednako oborožen, jednako neukreten,

in e se ni bil po jednakih pravilih, ampak v svoj prid porabil kraj
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in as! Švicarski pastirji in eški kmetje so pokazali, na kako slabih

nogah stoji železni velikán, ki se od Ksenofonta in Cezarja niesar ni

nauil in tako se vojskoval kakor nekdaj Cimbri in Tevtonje.

Toda vrnimo se k našemu Crnahori, ki je, dasi jednook — na

duši in na telesi, pravi Eneja Silvij — takoj zapažil, da dobi opravka

z dobrira junákom. Urno je imel kopje v rokah in z zaprto elado je

pognal svojega žrebca proti grofu. Kakor bi zvršetek te borbe imel odloiti

zmago ali poboj, ponehala je bitka v bližini. Marsikateremu starému

vojšaku je preletelo kosti, ko sta trila junáka skupaj. Oboje kopje se

jima je zlomilo na kose, a jezdeca se nista genila na sedlih. V trenutji

je izdrl gróf svoj me iii Crnahora vihtil svoj buzdovan. To je bil

ropot in lom, ko so padali udarci na železno opravo; to je letel kras

od elade in oklopa. Kakor pribitá na mestu sta stala nasprotnika in

varovati se nikomur ni bilo mari. Nepotrpežljivemu poveljniku pa je

bilo menda že vsega preve, po konci stopi v streménih in s kli-

cem: „Cúvaj se, gróf Ureh!" vzdigne svoje orožje nad grófovo glavo.

S strašno silo je priletela železná teža, a sredi pota k svojemu cílju

jo je sreal grófov me z jednako mojo zavihten. Pregrozno je za-

škripala jeklovina, nesrenemu Crnahori pa je odletela v prah pest in

bát. Stemnilo se mu je pred omi in razoroženega bi bil posekal gróf,

da niso brž priskoili vojaki in ga odvedli z bojiša. Z neustavljivo

silo so pritísnili zdaj zavezniki, však upor se je takoj pohodil, v divjem

begu so gnali cesarske do mestnih vrat, in ker se ta v silni gnei

niso dala zapreti, ž njimi vred bi bili udarili v mesto, da jih ni ustavil

z dvema hlapcema orjaški Vipavec, vitez Andrej Baumkircher, ter jih

zadržal toliko aša, da se je resila premagana armáda. Pušicam in ka-

menju, ki je letelo z obzidja, morali so se umakniti sovražniki, a utá-

borili 80 se v predmestji in pred trdnjavska vráta napeljali dva topova,

ki sta metala kamenité kroglje, debele kakor cloveška glava. Do polu-

dne je trajal boj, po poludne pa se je le streljalo iz mesta, kar je

sovražniku prizadelo mnogo škode, in v mesto, z velikim hrumom, a

malim vspehom. Pri vsem tem pa je bila zmešnjava med obleženci

neznanska. Ljudje, ki so pribežali iz predmestja v trdnjavo, povikša-

vali so strah potrtega prebivalstva. Krme in prodajalnice so se za-

pirale, ljudje so skrivali živež svoj, in niti za drag denár se ni dobilo

jedi in pijae. Nezadovoljnost je rasla in rovarji so šuntali množico

in zbrali kmalu druhal razsajajoih mož in tuleih žensk, ki se je va-

lila proti cesarskemu grádu in vpila, naj se konca vojska. Vojaki so

razpršili kriae, cesar pa se je vznemirjen posvetoval z Ungnadom,

ki je vedno trdil, da le malo vztrajnosti, le malo aša še treba in priti
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mora poroilo od Podebrada in Podebrad sam ; cesar naj porabi nad-

škofa solnograškega, da se napraví premirje in dobi aša. „Izvrstna

misel, dragi Ungnad," dejal je cesar in takej odpravil v sovražni tábor

nadškofa Zigo, ki je premirje sklenil, toda le za jeden dan. Komaj pa

se je cesar nekoliko odkrižal te skrbí, prišla je deputacija vojakov,

pritožit se, da že ves mešec niso dobili plae. Z obljubo, da se jim

v prihodnjih dneh usliši prošnja, potolažil jih je, on pa je hitel po

znanih stopnicah k mojstru Bartolomeju.

(Dalje prihodnji.)

Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spisal J. Trdina.

22. Pod hruško.

(Dalje.)

akor Petrova nesrea dokazujejo tudi izkušnje drugih sleparjev,

da šmihelske žene z veine ne marajo biti Ijubice za kratek

as. Po pravici se je to trdilo nekdaj tudi o dekletih. Zunek

nam je pravil, da se je za njega mladosti porodilo vse leto v župniji

komaj po dvoje ali troje nezakonskih otrok in njih matere da so bile

po najve Gorenjke, Stajarke ali Ríbnišice, ki so tukaj sebenjkovale.

Zadnjih štirideset let se je obrnilo na slabše, vendar ne toliko, kakor

vpijejo tercijalke in klepetulje. Bližnje mesto pohujšnje kmete res im
daljé bolj, gosposki in na pol gosposki zapeljivci imajo marsikatero ne-

dolžnost na duši svoji. Práv so govorili ranjki prošt Arko, da se zbira

v vejih mestih vsa domaa in tuja nesnaga in plaza, ki okužuje ne

le njib, ampak tudi okolico. Jaz bi tako dejala, da se izpolnuje šesta

božja zapoved v šmihelski župniji zdaj dosti menj vestno in na tanko

nego na priliko v Beli Krájini in Podgoro ; ali Dolenjci, stanujoi preko

Krke, naj se ji zato nikar ne rogajo, kajti niso ni boljši, nego še po-

rednejši. V jedni njihovi župniji, neem povedati, v kateri, krstili so

lani do malega aame pankrte in v preinski je veliká vas, v kateri

prebiva skoraj v vsaki biši kaka nezakonska mati, v nekaterih pa tudi

po dve in po tri ! Takova sramota še ni oblatila šmihelske župnije, ve-

likí veíní njeníh deklet se ne more ni nespodobnega oítati. Da me
uje kaka jezínica, zagrohotala bi se mi : Le nikar jih ne hvali, ko

vemo, da so vse zaljubljene. Jaz pa velim : Ce je to res, kdo ima pra-
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vico jih grajati; pošteno Ijubezen dovoljujejo Bog in Ijudje; brez Iju-

bezni bi se mladina zákona bála. Ko bi bila brez tega uta in pre-

pametna, to je, tako pametna, da bi premislila na tanko, kake silne te-

žave in skrbi jo akajo v zakonskem stanu, prešla bi ji vsa volja do

ženitve in svet bi se potem kmalu zatri ali pa izpremenil v cigansko

zgoniše. Tudi za druge rei gre ast šmihelskim mladeniem in mla-

denkam. Za delo se ne ustrašijo nobenega Podgorca, nikar Poljanca

ali Hrvata ; v društvu so priljudni, veseli in šaljivi, v vsem ävojera ve-

denji pa pošteni, zdušni in nioški. Ne poreem, da ni vmes kak rogo-

vilež in kaka trapa, ali smeti se nahajajo povsod, še v kraljevskih pa-

laah. Posebno pa je treba pohvaliti šmihelsko mladino, da hodi rada

v cerkev. Za božjo ast in službo spadá ta župnija med najprve na

Dolenjskem. Samí veste, koliko prilike grešiti ima lahkoumen lovek

o božini polunonici. V temi ni moci pažiti, kaj se godí, dekleta se

snidejo s fanti, kolikor jih je volja. Odprte so takrat tudi mnoge krme,
vino ugreje kri in srce in odpre vsaki nerodnosti vráta na stežáj. Ne-

varnost biva tem veja, ker dohajajo na šmihelsko polunonico radi

tudi mestni veseljaki. Ali navzlic vsem tem skusnjavam pripetilo se

je, kar jaz pomnim, v ti sveti noci le práv malokdaj kaj grdega in po-

hujšljivega. Minilo je po pet, tudi po deset let, da se ni ulo za noben

pretep ali drug nered, za nobeno nespodobnost, za noben veji prestopek

božjih in cerkvenih zapovedij. Kadar se je kaj takovega nakljuilo,

zakrivili so greh skoraj vselej mestni negodniki, ne pa domaini. Naj-

lepše in oitneje pa spriuje resnino pobožoost šmihelskih župljanov

imenitna procesija, ki gré vsako leto v nedeljo po sv. Rešnjem telesi.

V etrtek se vrši ta sprevod v Novem Mestu. Jaz neem nikogar obi-

rati, pa saj ste se lehko že sami uverili, kako šumné, nepravilne in

posvetne so mestne procesije. Mnogi korakajo sparoma, mnogi pa tudi

ne. Nekateri se tukaj pridružijo, tamo zopet zapusté vrsto. Nekateri

dirjajo sem ter tja in ogledujejo božjo službo od stráni kakor kako gle-

dališko igro. Niti udeležniki procesije ne kažejo vsi pravé pobožnosti,

marsikakov par se pomenkuje, smeje in moti še tiste, ki bi radi molili.

V ti gnei in nerednosti loveku skoraj ni mogoe, da bi si ohranil

zbranost dúha, ki je za molitev potrebná. Poglejte pa pOtem v ne-

deljo šmihelsko procesijo, gotovo poreete z mano vred, da se vidi tako

ginljiva in na vsako strán kršanska bogoslužnost le malokje v naši

deželi. Vse, kar poveliuje mestne sveanosti — skladno zvonjenje,

streljanje mešanske stráže in umetna godba, uje se tudi o šmihelski

procesiji, najveja dika pa so ji udoviti red, prisiojno ponaš.inje in

globoka pobožnost, ki jo spremljajo iu uaudajajo od prvega zaetka do
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zadnjega konca. Tiho, poasno, zastavno, žebraje iskrené molitve, sto-

pajo vrste iz župné vaši ez ravno in neravno polje proti bogato s

cvetjem, zelenjem in zástavami nakienim kapelicam, pri katerih se dele

blagoslovi. Nikjer ne zapazi lovek najmanjše zmešnjave, ne žalijo mu
ušes ni smeh, ni nesramni glasni pomenki. Sparoma gredó brez izimka

fantje, možjé in žene in isto tako tudi malé, v belo obleené deklice

z ovenanimi glavicami in linimi košarnicami v nežnih rokah. O po-

gledu teh nedolžnih otrok zdelo mi se je vselej, kakor da so prišli na

zemljo sami nebeški angelci hvalit in slavit stvarnika svojega. Za njimi

korakajo odrastená dekleta z vošenimi sveami po tri jedna poleg drage.

Teh trojk naštela sem vsaj sedemdeset, kdaj tudi do osemdeset, pro-

cesije se udeležuje torej ve nego dve sto kar se dá lepo po praznino

opravljenih devic ! Vse Novo Mesto pride gledat na most ali na višave

ta veliestveni sprevod in ni udo, kajti se vidi v istino premnogo

krasnega, minega in vabljivega. Fantje, pa tudi nekateri gospodje ozi-

rajo se o ti priliki najrajši po dekletih. To gotovo ni práv ali se ne

more prepovedati in odpraviti. Ne dá se zanikati, da ugaja pogled

oem in srcu. Poleg Šentvišank in Topliank slove Smihelke že od

nekdaj za prvé krasotice na Dolenjskem. Odlikujejo se s krepko, gibko

in stroj no rastjo in preprijaznim obrazom, ki zmoti lehko ne le kme-

tiških, ampak kdaj tudi gosposke mladice in celo modre in uene go-

spode. Prikažejo se med njimi vekrat tako bele, gladke in oblikane,

kakor da bi jih ne bilo opekalo še nikdar na polji in v vinógradu vroe

dolenjsko solnce. Tudi se mora potrditi, da se znajo práv edno, pri-

jetno in ponosno oblaiti. Tiste, ki so iz bolj iraovitih hiš, da si mo-

rejo omisliti opravo po svoji volji, izberó si vselej blago takih barv,

ki se jedna z drugo ujemajo. S kofetasto koamajko druži se tedaj,

da povém vzgled, zeleno krilo ne pa rudee ali višnjevo. Sósebno pa

olepšuje in prikupuje vsakemu šmihelska dekleta njihova dragocena,

prezala, mrežasta pea z visokim, bahatim „petelinkom" na temenu.

Kakor se krešejo po mestih Slovenci z nemškutarji, kosa se na kmetih

domaa pea s kupilnim robcem, ki je za delavnik jako náreden, ali

za cerkvene sveanosti preve cunjast in premalo praznien. Slovenska

gospôda so zmagali nemškutarsko in skoraj isti as se je moral umak-

niti na deželi tuji robec mnogo gorši, starokranjski peci. Že nekateri-

krat mi se je zdelo, da se veseli sam Bog te naše procesije. Vse nebo

80 pokrivali debeli oblaki, po malem je jelo že škropiti, obupno so

pogledovali Ijudje kvišku, v najvejem stralm, da jim bo razdrl dež

priljubljeni sprevod še predno se bo priel, ali glejte, kakor bi trenil,

zapihal je ostri sever, raztrgal oblake in jih prepodil za Gorjance. Na
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radostne vrste, zbirajoe se pred cerkvijo, sijalo je zopet žarko solnce,

z višave zažvrgolelo je stoglasno, veselo petje drobnih škrjancev, na

zemlji pa je zdajci zagodla sladko šumea, ubraná glasba novomeških

in šmihelskih uraetnikov in oznanjevala mestu in vsi okolici, da se je

napótila slávna šmihelska procesija tudi to leto poleg astite, starodávne

šege preko zelenega polja proti sjajno okrašenim, belim kapelicam.

Naštela sem vam veliko dobrih svojstev, katera imajo šmihelski

župljani. Bog daje darove svoje, komur hoe, ali gotovo jih deli naj-

rajši tistim Ijudem, za katere ga prosijo prijatelji njegovi — svetniki

in svetnice. Tudi to se sme misliti in verjeti, da mu priporoajo naj-

prej in najbolj domaine svoje, žlahto, znance in prebivalce rojstvene

svoje župnije. Šmihelski okraj se more pac ponašati in blagrovati, kajti

je živelo v njera vec svetnikov nego v kateri koli drugi župniji na

Kranjskem: trije so se v njem celo porodili, jeden pa se posvétil in storil

baš za Smihelce prvi in najve'gi udež svoj. Zdaj vidite, od kod in

po egavi prošnji dohaja ti župniji obilná božja milost, ki je razsvet-

lila in nadarila njene Ijudi z bistrim umom, hrabrim in blagim srcem

in s spretno roko, da se bránijo vspešno vsem nadlogam, ki so nasledek

veliké revšine. Svetniki se razloujejo. Mnogi so že dvigneni in po-

ložení v oltár, da jih kristjani asté in kliejo na pomo. Med temi

jih je kaj malo našega rodu. Jaz poznám samo .šmihelskega župljana,

SV. Feliksa in pa sv. Romarja, ki se je porodil menda na Krki ali vsaj

v obližji. Sv. Vincencija, egar svetinje se hranijo v Mokronogu, skoraj

da ne smem imenovati, ker pravijo, da ni bil naš deželan. Druge vrste

svetniki pa so tisti, ki .še niso godni za javno ast, ker jih sv. kato-

liška cerkev do zdaj ni razglasila in potrdila. Truplo jim je ostalo

celo, nezgnito, kar dokazuje svetost njihovo, ali zgodilo se je še pre-

malo udežev na njih grobu. Zadržek, trdijo nekateri, je tudi to, da

imajo na tem svetu še živo žlahto. S takimi svetniki je Ijubljanska

škofija práv bogata. Šmihelska župnija je dala tri, v Npvera Mestu

poiva, kar jaz vem, jeden, kanonik Meterc, v Žužemberku tudi jeden,

bil je prej mnogogrešen financar, pa se je vzvelial z dolgo in trdo

])okoro ; isto tako ležé sveti možjé in žene, akaje dvignenja in pri-

znanja svojega, v Soteski in še na veliko, veliko drugih krajih. Ziv-

Ijenja sv, Feliksa vam ne bom razkladala, ker je slišite lehko s prižnice

in vam je brž ko ne že znano. Povedala pa vam bom, kolikor vem
in smem o tistih treh šmihelskih svetnikih, ki še niso dejani v oltár

in se Ijudje zánje malo ali ni ne brigajo. Jeden njih se je porodil

blezo na Gorenjskem, bil je duhovnik in je slúžil v Smibeln za kapelana.

Iírsiuo ime mu se je pozabilo, pisal pa se je skoraj gotovo za Goloba.
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Zupljani se ga nekoliko še zdaj spominjajo, ali prigodeb ne znajo vec

na tanko. To pomnijo, kdo je bil Katranec in da je pobijala šmihelsko

polje vec let strašná toa, katero je zagovoril napósled neki pobožen

kapelan, toda le malokdo se domišlja, da so bile te tri rei sklenene,

da je prišla jedna iz druge. Kdor pa tega ne vé, ne more nobene njih

dobro razumeti in práv soditi. Jaz sem skrbno povpraševala in tudi

sama bistro pazila, kaj in kako se je godilo, zato se morete zanesti,

da bom govorila resnico. Pod šmihelski zvon se je priselil bogat baha,

zval se je Katranec. Vere ni imel nobene, kakor kako neumno živine.

Rogál in smijal se je kar oitno materi božji in vsem resnicam kato-

liške cerkve. Ko je šla mimo njega procesija s križem, zagrohotal se

je zaniljivo in vprašal Ijudi, kaj nosijo to rogovilo! Župniku je

dejal: Vaš magazín stoji prazen. Koliko Yam dam, da bom spravil

vánj do pomladi slamo in nastilo? Na konci in na straneh, kjer

imate zdaj nekake lesene, pozlaene maškare, stále bi lehko vse moje

krave, samo jasli jim bo treba narediti. Zupnik se zaudijo: Gospod

Katranec, Vi se motite, jaz nimam nobenega magazína. On pa pokaže

s prstom cerkev in se zareži : No, ali ni ta razvlaka magazín ? ! V službo

je jemal najgrje malopridneže, tatove, pijance, vlaúgarje in tako brozgo.

Vekrat je bleknil: Moja družina morajo bití Ijudje, ne pa kristjaní.

Hlapci in dekle niso smeli hoditi dosti v cerkev, vasovanje pa jim je

kaj rad dovolil, eš, to je fantovska pravica, naj jo uživajo, dokler so

mladí. Od poslov ni zahteval druzega, nego da mu delajo pridno kakor

volí. Za njih dušo ga ni bilo skrb in kako neki, ko je vekal celo

vprio otrok, da crkne lovek kakor pes in podgana in da so si izmis-

lili pekel in nebesá farji, zato, da laglje Ijudi skubejo. Jedno mu buti

v glavo, da gre od dale za pogrebom. Ljudje so držali v rokah svee

in so tudi molili, kar dan danes žal! ni vec povsod navadno. Ko so

mrlia pokopali, brala se je zanj sv. maša. Katrancu je bilo vse, kar

je ul in zapažil, tako po godu, da je dejal : Takovo predpustno burko

napravil bom tudi jaz, kadar mi pogine Hektor moj. Kmalu potem

mu se je zaletel pes v žívino, kí so jo gnali proti Ljubljani Hrvatje.

Volí zasadé Hektorju roge v rejeni trebuh in ga ugonobíjo. Katranec

da izkopati zanj na vrtu lep grob, zraven njega pa postavíti šotor in

oltár. Strogo zapové hlapcem in deklam, da morajo iti psu za pogre-

bom in moliti spotoma na brojaníce. Vsakemu dá tudi polfuntno vo-

šeno sveo. Smrdljivega Hektorja so zagrebli sveano kakor kakega

kršenega, po božji podobi in za nebesá ustvarjenega loveka! Po do-

vršenem pokopu je šel Katranec s služabnikom k oltarju v šotor in

oponašal duhovnika, kí beie sv. juaáo. Proti koncu se je obhajal z
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meseno klobaso in z majóliko vina, v katero mu je prilival sluga kisle

vode. Ta neznanska predrznost, to v nebo vpijoe osmehovanje svete

vere prisilila sta pravinega Boga na grozovito in oitno maševanje.

Katranevo hudodelstvo je oskruriilo brez dvojbe vso šmihelsko župnijo,

njegovega greha se je udeležila tudi ona, ker ga ni zabránila in se ni

dvignila v sveti jezi na s^mopašnega sovražnika božjega,

(Dalje prihodnji.)

Glasbena vzgoja v Sloveneih.

Spisala Lucila Podgornikova.

II.

(Dalje.)

obré pripoznane pesmi naj se pa sestavijo po svoji vsebini in

po ti uredé, n. pr. v lovske, vojaške in druge vrste pesmi.

Potem naj se v pravilni izdaji ponatisnejo. Primerno bi

morebiti bilo, da bi se izdali oddeljeni zvezki, katerih pojedini bi

obsezali po kategorijah razvršene pesmi (solske, otroške, pobožné

pesmi itd.). Glavne skupine pa bi bile loene takó, da bi dobili otroci

in nežnejša mladina svoje pesmi posebe, odrasli pa zopet posebe. Tako

bi nastali raznoteri glasbeni zborniki, in glasbeni zbornik za odrasli

del národa bi dobil po ti poti veljavo národne knjige svoje vrste.

Skrbeti pa bi bilo pri izdajah za kar najnižjo ceno, da bi se toliko lóže

razširile med národom. To je, da bi bilo kaj primerno ob posebnih

prilikah také zvezke razdeljevati med uitelje, otroke itd. itd. kot da-
rila. Tu podani splošni narti so zaresni, in bi zato tudi nujno pri-

poroali, da „Glasbena Matica" tako delovanje takoj z

vsemi silami prine in rajši zaasno ustavi izdaje dél

umetno sestavljajoih komponistov.
Za sestavo in tiskjepo vsem tem skrbeti glasbenemu društvu;

za razširjanje bi imenovali šolo, italnice in druga jednaka in

pevska druš tva.

Gledé na šole nam je zopet bistveno poštevati samo Ijudske
šole, ker imajo najobsežnejši delokrog. Da bodo pa Ijudske šole zares

delovale v prid glasbene vzgoje, zavisno je sicer z jedne straní od po-

moôkov, katere jim v ta namen odloujejo — (število pevskih ur,

pevske knjige) — ali gotovo ne menj od uiteljev sami h. Tudi

26
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z najmanjšimi pomoki more uitelj, ki ima veselje za svojo nalogo

in razumnost za predmet in metodo, neizmerno veliko storiti za po-

vzdigo veselja do petja med otroki; to pa je velik korak naprej. Za-

torej je zahtevati, da tudi uitelj iša za uitelje in uiteljice po-

sebno pozornost obraajo na pravo glasbeno vzgojo uiteljstva; za po-

sebno tehnino izvežbanje na takih zavodih ni aša; toliko bolj pa je

želeti, da se pitomci ué razloevati, kaj je v glasbi popolno
in pravo, in kaj neskladno in brez vsebine. Ukus tedaj si

mora uiteljstvo izobraziti, sósebno tudi zato, da more razloevati, kaj

je popolno v domai glasbi. To dosežejo pitomci pa samo, ako

dobé za vadbo ukusa cvet domae glasbe; zatorej je želeti, da

se na pripravnicah uvedejo primerne antologije (cvetniki).

V Ijudski soli sami pa je najveja naloga uiteljeva, da goji v

otrocih veselje do petja in jim dá v življenje neizguben základ najlepših

pesmij njih národa. Zlasti po gorskih kotih — in po osamljenih dolih,

kjer je vsaka zveza z omikanim svetom pretrgana, ima takov pesemski

základ podvojeno vrednost. Delavci na polji, pastirji, ženské za kolo-

vratom ob dolgih zimskih veerih nahajajo v svojih pesmih neusahljive

vire isté in dobrodejne radosti. Dá, ko bi primerjali petje s pripove-

dovanjem, katerega se Ijudstvo zarad dolgega aša rado polasti, pripo-

znati je sicer, da je v Ijudskih pravljicah skritih mnogo biserov pravih

Ijudskih mislij in ustev
;
pa kolikokrat v závoji kot zmes prazne

vere in fantastike na naivnega poslušalca bolj vpliva, nego v

pravljici skrita vsebina sama! Napósled je pa tudi mnogo pripovedek,

katerih vsebina je .škodljiva, in katere z lepotijem iz narodnih ust po-

slušalca o pravi vsebini premotijo. Takó n. pr. so one pripovedke, v

katerih se hudobija skriva za šegavostjo, humorjem in drugimi zapelji-

vimi oblikami.

Y tem ko utegnejo tedaj pripovedke in pravljice tudi v lepi obliki

Ijudska ustva zapeljevati in kvariti, nima isto Ijudstvo nikdar bati se

jednake škode od straní pravih narodnih pesmij ; kajti vsebina pravé

glasbe je vedno resnina in njen vpliv vedno blaží. Nikdar ne dela

glasba Ijudij lažnjivih in licemerskih, hudobnih ali surovih; pa pa

mehke in krotké, pogumne in veselé.

Ta glasbeni vpliv je možno Ijudskim uiteljem v národu pomno-

žiti, ako vedó práv postopati. Posebno pozorni naj bi bili uitelji v

sedanji dobi na to, da v deklicah oživljajo pravo veselje do petja.

Videti je namre, kakor bi ženské, zlasti po nekaterih krajih, ne pre-

pevale ve tako rade, kakor so bile došlé na lepem glasu; še bolj ža-

lostne je pa to, da so tuji vplivi, sósebno po fantih zaneseni, le pre-
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naglo poprijemljejo tudi deklet, katere so bile došlé, kolikor sem jaz

slišala, tudi na Slovenskem varuhinje, gojiteljice in prvé uiteljice na-

rodnih pesmij pri mladih in odraslih. V resnici bi bilo zanemarjenje

petja od stranij ženskih, katere imajo nežnejše óute za vse, v nasprotji

z njih naravo in preteklostjo, kakor z njih stalno dolžnostjo za izrejo otrok.

Da se Ijubezen do petja zopet vname s prejšnjo mojo, treba je tudi za žen-

ské že v soli na to delati. Kjer zna mati doma za mnogotere prilike pri-

merno pesem zapeti, vzbudi tudi otroku to Ijubo navado; in tako prirase

pesemski základ kot pravi olepševalec življenja národu globoko v srce. Soli

pa je skrbeti, da se otroku pesmi vselej práv vcepijo, ker so v nevarnosti,

da se v Ijudskih ustih ravno tako pokvarijo, kakor jezik z lokalnim narejem.

Dokler pa se ne premagajo mnogoteri zadržki, ki zdaj zaverajo

dovršeno organizacijo, da bi se gojila taká glasba v soli, morajo ui-

telji za ta as s svojim trudom na sraoter in po moci delati zanj. To

je, da ni zahtevati, da bi se uitelji v toliki meri brez vsake odškodnine

neprenehoma žrtvovali. Tu bi bilo vsekakor priraerno, da bi se uiteljem,

orgljarjem in vsem tistira, ki si pridobé zaslug za povzdigo narodnega

petja, odloile posebnenagrade. Ali vendar ni priakovati, da bi

imele obine že zdaj dovolj spoznanja za doloevanje takih denarnih

pla. Zahipno ostane tedaj samo pomoek, da se z denarnim skladom

napravi „denarna matica", iz katere bi se delila najboljšim uiteljem

denarna darila. Ta sklad bi utegnila „Glasbena matica" prevzeti in

darila doloevati.

Ravno tako bi morali uitelji delati na to, da bi se napravile med fanti

prostovoljne pevske skupine, ki bi se od aša do aša shajale
in o glasbi med seboj tekmovale. Tudi voditeljem teh s k upi n bi

se delila darila, kadar bi njih pevska skupina pri tekmovanji zma-

gala. Iz takih malih zaetkov bi se s asom sestavila iz pojedinih ali

celo bolj ali menj združenih pokrajin pevska društva, ki bi se potem

morebiti vsako leto se.šla kvzglednim zvršbamin narodnim
pevskim veselica m. Taká društva bi bila potem na velik vzgled

vsem italnicara in drugim podobnim društvom. Po naelih te razprave

vsakdo lahko uvidi, da pevskih društev in narodnih veselie v tena

zmislu Slovenci niso še imeli, e tudi so se pod jednakim imenom

pevska društva k pevskim poskušnjam že zbirala in tu pa tam še živé

in .se shajajo. Umevno je, da od nas zahtevane zaslombe taká dru.štva

še nik dar imela niso.

Citalnice si prizadevajo že zdaj, da bi po svoje s pevskimi iz-

vršbami pesmi razglašale in razširjale. Ali tukaj se káže za zdaj ve-

liké zlo v tem, da, ker niso dozdanje osnove dovolj poznané in preso-

26*
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jene, zvršujejo dobro in slabo, drugo med drugim pomešano, ako se

neejo omejiti na nekaj malo, pa priljubljenih pesmij. Zarad izpremembe

tedaj pobere si však pevovodja iz raznih nekritinih zbirk pesem za

pesmij o, kakor mu je drago.

Za poslušajoe obinstvo se vé da ni škoda preveliká. Ono slisi

jeden veer po 6—8 in še ve pesmij, in, kakor je uraevno, ploská po

zahipnem úinku te ali one pesmi, ne da bi si je zapomnilo. Uinek

kompozicije v koncertni dvorani pa obstaje sósebno iz efekta, ki ga

z ugodno melodijo, s prijetnimi glasovi ali z živahnim ritmom itd. na-

praví zaasno na poslušalce. rditi smemo celo, da pridejo najboljše in

najzrelejše kompozicije najpozneje do veljave v koncertnih dvoranah, ker

one ravno zahtevajo natannejšega znanja globlje ukoreninjene lepote svoje.

Zatorej ni veliko upati, da bi italniške glasbene zvršbe s trajnim

úinkom delovale na obinstvo, dokler bodo na jeden veer zvr-

ševale veliko pesmij. Nasprotno bi morali strogo izbirati in od tega,

kar je najboljše, poskušati, da se ne ve kakor po tri ali štiri pesmi za-

pojejo, vmes pa vspored dopolni z deklamacijami, govori, instrumen-

talnimi komadi, itd.
;
pa tudi v teku jedne zime bi bilo treba to, kar

se je obinstvu naglo prikúpilo, ve krát uvrstiti v programe.

Vedno pa bi bil dobiek takib produkcij manjši za obinstvo, nego

za pevce samé. Ti so prvi vsled vekratnih vaj in poskušenj pri-

siljeni, bolj po nadrobno seznaniti se s pesmimi, za vsakratno zvršbo

odloenimi, in imajo tako priliko, ukus svoj zboljšavati,. ali poslabšati.

Ko bi bilo torej možno, pevcem izroiti pravo antologijo, ali pravi

zbornik pesmij, izurilo bi se v kratkem po pokrajinah veliko skupin

pevcev v ukusu pravé glasbe, in bi te kmalu znali razloevati národne

cenljive pesmi od spakudranih kvarljivih šušmarjev. Vpliv bi se torej

vsekakor takoj raztezal po deželi na veliko oseb, kibi potem pa
tudi zasebno to, kar bi se jim prikúpilo, rade ponavljale v svojih

rodbinah in prijateljskih krogih. Tako pa bi se storil velik korak za

vzgojo razumnega obinstva, katero bi zopet od svoje straní ve
b o 1 j š e g a zahtevalo od koncertnih zvršitev.

Vsled také vzajemnosti bi se bilo potem nadejati najboljšega, ko-

likor morejo italnice sploh storiti za petje. Po drugih potih italnice

ne morejo delovati na glasbeno vzgojo obinstva in je opomniti, da

vsporedne vmesne toke (komadi za klavir, samospevi kot virtuvozni

komadi itd.) ravno zarad samo jednokratne, naglo minijive zvršbe

nikakor ne morejo v tem pogledu znatno koristiti, pa pa pomagajo s

potrebno izprcmembo dopolniti program.

(Kouec pnhodnji.)
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Slávni Slovenei.

II.

Peter Pavel Glavar.

Spísal Ivan Vrhovec.

(Dalje.)

red kacimi tri in dvajsetimi leti je prišel prevzvišeni gospod

koraendator tukaj.šne komende vitez Maria Testaferata z Malte

seinkaj, da si ogleda komendo, nekaj pa tudi zato, da si

utrdi po dolgi bolezni zdravje svoje, ker se mu je svetovalo, da mu
bode vrsti gorenjski zrak mnogo bolje dél, kakor oni na Malti. Le-

tá me je sprejel takrat za najemnika te šerapeterske komende. Bil je

dober, Ijubezniv mož, v teh-le dveh najboljših sobah je stanoval vec

kakor jedno leto.

Za postrežnico si je najel deklico iz postené kmetské biše na

Krškem, v katero se je vitez popolnoma zagledal. Le-ta je bila tvoja

mati!«

„Torej res — nezakonski otrok!" *

Za nekoliko aša umolkneta oba in Petru se uderó vroe solze

po licih, potem pak povzarae gospod župnik zopet besedo.

„O ti zveži gospoda komendatorja z njpgovo postrežnico se ni

slutilo kar ni. Ko je minilo leto, odpotoval je komendator sieer

ozdravljen, a vedno še mole in v sé utopljen na Malto, postrežnica

pak je odšla takoj po njegovem odhodu stráni od tod ter se vrnila, kakor

je dejala, k svojim roditeljem na Krško, ne da bi se dalje kdo zmenil

za njó.

Minilo je jednajst raesecev po odhodu komendatqrjevem, ko me
izvabi necega jutra jok malega otroka ven pred duri, in tu sem našel tebe.

Da se te nisem Bog védi kako razveselil, to si lehko misliš. Vse

moje prizadevanje zaslediti loveka, ki te je položil na prag moj, bilo

je zastonj in oddal sem te Jerasovki v vzgojo ; da si tako visocega

rodu, ni mi prišlo ne jedenkrát na misel. Še le ez mnogo let sem
zvédel sluajno vso skrivnost, a zdelo se mi je potrebno zarad viso-

cega stanu tvojega oeta o tem popolnoma molati. Tvoja mati, utea
se nosea, ni šla po odhodu komendatorjevem na Krško k svojim ro-

diteljem, kakor je dejala, ampak v Ljubljano k teti svoji, uvajki na

Ijubljanskem grádu. Tu je ostala do poroda. Druzega majnika 1. 1721.

te je porodila ter te dala v šenklavški cerkvi v Ljubljani na skrivnem
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krstiti za Petra Pavla. Sebe in tebe je skrivala jako pazno pred Ijudmi

in ko je vstala z otroje postelje, odpravila se je pes s teboj iz Lju-

bljane semkaj ter te položila na prag moj. Od tega dne je izginila

;

živa duša ni zvédela niesa o nji, zastonj so pozvedovali za njó in tudi

danes cez dve in dvajset let ne vemo niesa, kam je izginila."*)

To rekši seže župnik v svoj predalnik ter mu izroi iz njega iz-

virni rojstveni list.

„In kaj naj ponem sedaj?" Glavar vpraša župnika.

„Najbolje bode morebiti," meni le-ta, ako bi šel kar naravnost

na Malto ter poskusil tam sreo svojo, kajti Testaferata, oe tvoj, živi

še tam in on ti bode pac najlože preskrbel papeževega dovoljenja za

duhovski stan ter ti vrhu tega morebiti še dalje pomagal, „Kolikor je v moji

moci," pravi župnik dalje, „podprem te že z nekoliko denarjem za pot

in ti dam s seboj pismo za Testaferato." —
Kaj je bilo Petru druzega poeti, kakor napotiti se na to težavno

in nevarno pot, e hoe dosei svoj tako zaželjeni smoter ter postati

kdaj duhovnik. Ni se dolgo premišljeval, temve dejal, da pôjde, in že

malo dnij potem se je poslovil od župnika in šel preko Ljubljane in

Reke v Senj, od koder se je namenil na ladji odpluti na Malto.

• Svoje dosedanje ime Jeras je izpremenil sedaj v „Glavar", prelo-

živši nekako oetovo ime Testa fer rata ( - železná glava) na slovensko.

V Senj dospevši ne nájde Glavar nobene v Malto namenjene ladje.

Trebalo je torej akati, toda njegovi novci so bili jako neznatni in so

kmalu pošli. V ti zadregi so mu poiskali dobri Ijudje jako dobre službe,

Poueval je v Senji otroke nekega bogatega trgovca Zandonattíja,**)

kjer se mu je jako dobro godilo. A dolzega pol leta ni odplula no-

bena ladja na Malto; da si nerád, akati je moral te prilike, kar mu
je sicer hodilo zeló v prid. Priuil se ni le italijanšini, ampak si pri-

dobil s svojim uzornim vedénjem tako dober glas, da je dospel celo

do škofovskih ušes, ki je izrazil željo, da bi ga rad videl, in ga je po-

vabil zato k sebi. Vide, kako hrepeni mladi lovek po duhovskem

stanu, obljubi mu škof, da mu preskrbí on sam papeževega dovoljenja

ter ga posveti za duhovniká. Naj ne hodi torej na Malto.

Toda Peter se ni hotel na pólu pota do svojega oeta vrniti;

gorko se zahvali dobrosrnemu škofu in pravi, da hoe iti na však

nain na Malto.

Spomladi je napósled vendar priplávala v Senj ladja, na Malto na-

menjena. Trgovec, pri koraur je poueval Peter, preskrbí ga z vsemi

*) Izrecno omenjara, da tukaj pripovcdujem Glavarjevo življenje po Strati-

lovem spisu in s Stratilovimi besedami ; a da pozneje dodajem ternu spisu še svoje

kritine opazke. Pis.
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za tako dolgo vožnjo na morji potrebnimi stvarmi, plaa zanj vožnjo

in mu dá še vrhu tega nekoliko denarja.

Vožnja je bila s poetka lepa. Tudi morsko bolezen je Peter

prebil bzo, le jako slabega se je util po nji. A za kogar spleté usoda

bi, spleté monega. Zdajci se presue veter in nastane hud vihar, ki

se igra z ladjo kakor z orehovo lupino in jo zanese tri dni dale od

nameravanega pota. Toliko groze dosedaj Peter še ni prebil. A ta ni

bila jediná. Tiste ase se je moral však popotnik sam oskrbeti z ži-

vežem za pot po morji. Peter ga je vzel s seboj toliko, da bi bil

ravno shajal ž njim, ko ne bi vihar prestregel ladje. Zivež mu je po-

šel, ko ni bilo suhe zemlje še od nikodar zaznati in mimo viharja

boriti se mu je bilo še z lakoto. Od svojih sopotnikov ni mogel pri-

akovati nobene pomoci; o tacih sluajih si je však sam najbližji, vsaj

kdor je vedel, koliko dnij jih bode še vihar zanašal po morji sem in

tja. A tudi pozneje, ko je vihar ponehal, ni se popotnikom izboljšalo

upanje, ker je nastala na morji tolika tisina, da se ladja jadernica niti

z mesta premaknila ni. Sicer se je mornarjem posreilo spraviti jo z

velicimi težavami na pravi tir, veter seje upri zopet v njena jadra, a minilo

je takrat že par dnij, odkar je imel Peter poslednji grižljaj v ustih.

Se le za ves svoj denár in po dolgotrajnih prošnjah je dobil Peter

od necega mornarja toliko kruha prepeénca, da je mogel za silo ž

njim shajati tri dni. Seveda s tem še niso bile pregnane vse skrbi;

kaj, ko bi tudi v treh dneh ne bilo mogoe ugledati kópnega? Umreti

bi moral od lakote.

In skoraj mn je to pretilo. Minil je jeden dan, minila sta dva

dneva, a kópnega le še ni bilo ugledati; tudi tretje jutro so napenjali po-

potiiiki svoje poglede zastonj po kopni zemlji. Glavar je použil že

zadnji košek prepeénca ter se izroil božji previdnosti, kar zaklie

proti poludnevi mornarski fanti sedé vrhu jambora : „Kópno, kópno !"

Ker je pihal jako ugoden veter, dospeli so tri ure zatem sreni na

Malto.

Ladjo zapustivší hiti Peter takoj v glavno mesto Valeto, kjer je

bil sedež redovniških vitezov. S kako utripajoim srcem je Glavar

stopil v vežo viteške paláce, raislimo si lehko, ker ta pot k oetu

ni le bila težavna, ampak tudi nevarna. Bog védi, kako ga bo oe
vsprejel in kaj bo dejal o njegovera príhodu, ko bo stala kakor iz tál

vzrástla pred njim živa pria njegovega mladostnega greha, storjenega

z lepo postrežnico. Sedaj seveda že osiveli vitez je menil morebiti, da

je ízginil, Bog védi, kdaj že, najmanjši sled tega greha s sveta, a

zdajci naj bi mu stopil Peter pred oi! Že zarad njegovega visocega
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stanu, še vec pak zarad cerkvene obljube, ne smela bi zvédeti živa

duša, da mu živi sin, in mogoe bi bilo, da bi oe poskusil vse

pomôcke, da ostane toliko aša zakrivana skrivnost tudi še na dalje

zakrita; morebiti bi celo smrt na pomo poklical, ugibal je Peter, in

noge so se mu šibile od strahú in od oslabelosti zarad veliké lakote,

ki ga je tria, in zarad nevarnosti, ki jo je ravnokar prebil na morji.

Prvo, kar je ugledal v velikánski palai, bila je krásno opravljena

straža vélicega predstojnika malteškega reda. Sren in v svojo usodo upa-

jo stopi v pritlino odprto sobo, v kateri je sedel lepo opravljen gos-

pod. Prijazno gre le-ta Glavarju naproti ter ga vpraša, esa želi. Med
obilimi prikloní se opraviuje Glavar ter pové napósled v italijanskem

jeziku, da želí govoriti z gospodora komendatorjem barónom Testafe-

rato, za kogar ima neko pismo,

Lepo opravljeni gospod je bil Testaferatov komorník Bernardo.

Bojee vedénje in tuja nemška nosa mladega klerika je vzbudila njegovo

pozornost. Ugenil je lehko, da ni z Laškega, ampak od severja kod.

Uljudno ga vpraša torej, odkod je prišel.

„S Kranjskega, blagorodni gospod!" odvrne Glavar.

„E kaj še!" nasmeje se tako zeló poešeni Bernard, „na mení

ni ni blagorodnega, jaz sem le Bernardo, sluga ónega gospoda, ki ga

išete. Toda, ali mi verjamete!" dostavi smehljajo se, „da vém, kdo

ste Vi? Ali verjamete, da vém, kdaj, kje in kdo Vam je dal življenje?

S krátka, Vi ste sin mojega gospoda, baróna Testaferate."

Glavar se prestraší, kakor bi bilo z jasnega trešilo prédenj. Ta od-

loni glas Bernardov ga je omámil popolnoma. Došlé je menil, da razven

njega in komendskega župnika ne vé nihe za njegovo skrivnost, toda

sedaj jo je ul na tuji zemlji iz ust tujega loveka. Kdo mu jo je li izdal?

Ves potrt mu pritrdi Glavar, da je res tako ; da je on res Testa-

feratov sin in ga prosi, naj ga nikar ne stori nesrenega.

Glavar je bil svojemu oetu tako zeló podoben, da ga je sluga

spoznal prvi hip.

„Ali bi ne mogel takoj govoriti s komendatorjem?" vpraša Peter.

„Sedaj ne!" odvrne sluga, „kajti vrši se ravno zborovanje vsega

kapitlja. Toda sédite in kadar seja mine in se gospodje razidó, oglasim

Vas takoj pri njem."

Da pak ne bi Peter preve trpel v svojera velicem strahu, jel ga je

jako izgovorni sluga zabavati in sicer v slovenskem jeziku. Trenutek

za trenutkem je prinášal Petru novo iznenadenje.

„Tudi jaz sem Kranjec," dejal je Bernardo. „Gospod moj me je

vzel v službe jeden mešec pred svojim odhodom s Kranjskega. Mater



I. Vrhovec : Peter Pavel Glavar. 409

tvojo, komendatorjevo postrežnico, poznal sem dobro, in že takrat se

mi je zdelo nekaj, o emer se nisem motil, kakor vidite."

Pravil mu je na dolgo in široko o tem in onem ; Peter pak je le

poslušal in molal trepetaje priakujo, kaj mu prinesó prihodnji tre-

nutki.

Njijin pogovor so presekali obili glasovi in koraki v dvorani nad

njijino glavo. Seja se je konala. Vsa kri sine Petru v glavo, ko

ustavi sluga zabavo s kratkirai besedami: „Gospodje se razhajajo in

jaz Vas hitim oglašat oetu Vašemu."

Peter ostane sam s svojimi razburjenimi mislimi, ki so mu hotele

razgnati glavo. Da bi videl odhajajoo gospôdo, stopi k oknu, odkoder

se je videlo na dvoriše. Mnogo mnogo rno opravljenih in bogato

okrasenih gospodov z velicimi vlasuljami je stopalo ponosno proti njemu.

Ako bi bil imel le še kolikaj poguma, le-ta pogled vzel bi mu še tega.

Polastila se ga je smrtna groza in sedaj je bil do dobra preprian, da

ga oe njegov, komendator, ki je morebiti še višji gospod kakor drugi,

ne more spoznati in nikoli ne spozná za siná, in da ga ne aká druzega

kakor smrt. Ta misel mu vlije v njegove do smrti utrujene in sestra-

dane ude novo mo; kvišku skoi ter dreví brez zavesti ven in zunaj

dalje ob morskem obrežji, ne ozirajo se niti na levo, niti na desno,

dokler ga ne zapusté moci. Ves spehan séde na kame, da malo poije

in dobi dúška.

Se jedenkrát preraisli vse, in napósled ugane, da kaj hujšega mu
komendator pa ne more storiti, kakor e ga umori; Bog vé kolike

pa to njegovo ubogo življenje tudi ni vredno. Vmos se mu pak vendar

tudi oglasi upanje , eš, mogoe je pa tudi, da ga n e umori, saj je vendar

njegov oe ! Morebiti je dobrega srca in bo celo še neizreeno vesel,

videti svojega siná, o katerem došlé še vedel ni, je 11 še živ, ali ne.

Ko se mu nekoliko umiri kri, sklene vrniti se, naj se zgodí ž

njim, kar koli hoe. Poznal bo vsaj oeta svojega. Da bi Bog vse

obrnil na najboljšo plat, poklekne ter ga prosi pomoci
;
potem vstane

in se vrne proti palai. A noge se mu vendar le šibe. V nekaterih

trenutkib je predirjal to pot, katere sedaj nikdar ni hotelo biti konec.

Napósled pak dospé ez kake pol ure vendar do palae. Zopet gré

trkat na Bernardova vráta, a bila so zaprta in razven preklicane stráže,

ki mu je napravila že poprej toliko strahú, ni bilo niti žive duše na

spregled. Nepopisno truden in laen, da bi skoraj od gládu poginil,

— saj ni imel že tri dni grižljaja med zobmi — séde na kamenito

klop pred Bernardova vráta. Stati že ve ni mogel
;
pozneje je vekrat

pravil svojim prijateljem, da takrat je izkusil oni ut, ko lovek v ne-
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svesti pozabi vse. K srei pripelja pot Bernarda semkaj, ki sam ni

vedel, emu naj se bolj udi, ali da vidi Glavarja sedaj tu, ali da je

ubogi lovek skoraj brez zavesti.

„Za Boga svetega, kaj pak Vam je vendar?" pravi mu, „in

kje ste bili v tem? Šel sem Vas oglašat, pa ko sem prišel po Vas

— izginili ste, kakor bi Vas z metlo pometel. Gospodu komendatorju

sem napravil že malo skomino o Vas, a ko sem Vas prišel iskat,

— saj sem dejal, kakor bi Vas bil z metlo pometel. In pa še to ! Gospod

komendator so se nad menoj znášali, da je bilo groza, ker Vas nisem

mogel dovesti. Na vse straní sem razposlal sluge, naj Vas poišejo, a

mrcin še ni nobenega nazaj. — Sicer pa, da ste le Vi tukaj. Ne morem

Vam povedati, kako sem vesel."

Toda Glavarju je bilo še kaj druzega na raislih, kakor Bernardova

zadrega, „Vode, kozarec vode!" vzdihne, da ga Bernard komaj uje. —
Kolikor so ga hotele noge bitro nesti, stekel je Bernard stráni, a nekoliko-

krat se je spotoma vendar ozrl, e mu tujec morebiti ne namerava zopet

odtei ter ga drugi spraviti v zadrego. V kratkem se vrne s steklenico

žlabtnega vina, katero Glavar popije v malo duških.

Vino mu je delo jako dobro.

„Sedaj pa me vedíte h gospodu komendatorju!" pravi Bernardu,

in gre ž njim po dolgih mostovžih in širocih stopnicah velikánske

paláce. Pred visokimi vráti obstojita napósled. Toliko krasote, toliko

bogastva, tako prostornih soban, okrašenih z marmorjem, slikarijami in

dragocenimi tapetami Peter ni še videl. Skoraj stopati se ni úpal mimo

teh dragocenostij in jedenkrát in drugikrat ga je moral Bernard po-

drezati, naj gre le dalje.

Do tretjih vrat dospevšima njima zdajci stopi krepak, rno obleen

gospod nasproti. Bel redovniški križ se mu sveti na prsih. Sedaj še le

je obžaloval Glavar iz dna srca predrznost svojo, toda, ker ni vedel

storiti druzega, potegne list komendskega župnika iz žepa, poklekne

pred komendatorja ter mu ga pomolí : „Tu je pismo in usoda moja!"

Vec ni mogel govoriti, strab in jok mu zadušita besede na jezíku.

Komendator razgrne pismo, prebere nekoliko vrstic in pogleda

mladega, pred njim kleeega moža. A predno še preíta list, skloni

se h Glavarju, podá mu tresoo roko ter mu ree: „Surge, mi fili! —
Vstani, sin moj!" Vzdigne ga in iskreno poljubi na elo. Sedaj še le

preíta list do konca, príme Glavarja za roko in vede s seboj v svoj

kabinet, kjer mu ree sesti, kar je bilo Glavarju pa vec kakor treba.

Bernardu pomignivši, da ga tu ve ni treba, pravi Glavarju po ítalijanski

:

„Sin moj, sam Bog vé, da nisem jaz kriv tvojega dosedanjega uboštva.
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Še le danes sem zvedel po Bernarda, da si na sveti. Tvoja mati mi

niti zinila ni, da te bo kdaj povila. Na jedno strán sicer obtežen, sem

na drugo popolnoma nedolžen. Gotovo se ti neem kazati neusmilje-

nega, odarnega oeta, toda ta najina skrivnost ne sme na dan. Zarad

mojega stanu, zarad moje veljave mora osfcati to skrito, vsaj dokler

ne umrem. e bi kdo pozvedoval, rei, da si sorodnik kacega kava-

lirja iz Ljubljane na Kranjskem ; roditelji njegovi so te poslali k

meni, da se priuiš italijanšini in francošini. Tudi jaz bom tako

govoril. Seveda, e mi bodo moji to tudi verjeli," dostavi komendator

smehljaje, „tega tudi jaz ne verjamem, kfr si mi le preve podoben.

Sicer pak je s tem varovana dostojnost, in to je dovolj. Mi redovniki,

ki poznamo loveške slabosti jako dobro, z^krivamo tuje in svoje radi

s plašem kršanske Ijubezni. Bernardu sem ukázal strogo moleost.

Bati se ti torej ni nikogar, toda — kako si bied, kaj ti je? Ali

si bolan ?"

„Že tri dni nisem imel gorke žlice v ustih," odgovorí Glavar.

„Danes zjutraj sem použil poslednji kosec prepeénca."

Sedaj še le je videl oe revo siná svojega. Gorke solze se mu

uderó po lici, in hlastno, da se je hotela vrvica odtrgati, potegne za

zvonec, naj Bernard urno, urno prinese jedil.

Prigovarjati Glavarju pac ni bilo treba. Ne mene se za komen-

datorja, plané na jedi s tako slastjo, da mu je moral oe svetovati,

naj se ne prehiti, in naj rajši še nekoliko aša lakoto trpí, ker je njegov

želodec preslab. Le piti mu dovoli, kolikor mu poželí srcé. Po konanem

obedu je moral Glavar pripovedovati vse, kar je doživel. Opisoval je ko-

mendatorju svoje pastirjevanje, kako si je želel priti v šole, kako jo je po-

pihal iz Ljubljane, kako je bil v Gradci sprejet in kako ga je spremljala srea

ves as do komendatorjevega praga. Marsikaterikrat je vzdihnil Testaferata

iz dna srca, ker je bil gledé sinovih bridkih izkušenj popolnoma nedolžen.

„Z obleko si vsaj dobro preskrbljen!" vpraša ga cez nekoliko aša.

Z rámami zmajevaje se ozre Glavar po obnošenih cunjah, eš, to

je najboljše in vse, kar imam. Pac je imel še nekaj druge obleke, a

le-to je pustil na ladji, ker ga je bilo sram vzeti jo seboj. Bila je še slabša.

„Sedaj pak idi spat !" pravi Testaferata Glavarju, „ker treba ti

je zeló. Jiitri se pomeniva dalje. Le sladko spávaj," ree mu, ter na-

migne Bernardu, naj mu odkáže spalnico, kjer je bilo že vse zanj pri-

pravljeno.

„Ali Vam nisem dejal!" pravi zgovorni Bernard, „kako prijazen in

dober gospod so naš komendator," in postavi pred Glavarja srebern

dvorogljat svenik. „Lehko noc! Pa mirno poivajte!"
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Kako gorko je stisnil Glavar prijaznemu Bernarda roko! Pal je

potem na kolena in se iskreno zahvalil Bogu, da se je njegova usoda za-

sukala na tako lepo strán. Legel je, sanjal sladké sanje ter spal dolgih

šestnajst ur. Solnce je šlo že na poludne, ko se prvikrat prebudí na

Malti.

Kdaj bi bil mislil, da bo tako dolgo spal! Ves prestrašen skoi

kvišku, da bi se oblekel, a njegove obleke ni bilo videti nikjer: na-

mesto nje pak je ležala nred njim vsa nová obleka, kakeršna se je

spodobila kleriku in kavalirju tedanjega aša. Med Glavarjevim spanjem

je izgotovil kroja rno svileno obleko in kakor sneg belo perilo. On

in njegovi pomagai pa niso zatisnili vso noc oesa.

Ko se Glavar oblee, bil mu je že tudi Bernard takoj za petami,

poroajo mu, da ga priakuje komendator ter želi govoriti ž njim.

Brzo odide Glavar k oetu, akajoemu ga že nestrpno na bogati,

damastni sofi. Ginen mu poljubi Glavar zarad tolike skrbljivosti roko

ter se mu hoe zahvaljevati, toda Testaferata, oveseljen, da je Glavarja

tako požívilo spanjé, prestreže mu besede, želi mu dober dan, in mu
ree: „Sédi, Peter! Kar si mi veraj pravil o svojem življenji, ponovil

sem si minulo no. Izkazal si se vrednega siná. lovek, ki nima za-

upanja v samega sebe, ne velja ni. Lastna jakost, lastni pogura, mo-

rejo loveka povzdigniti iz najhujših zadreg. Vesel in sreen se ozira

lovek na sicer trnov pot za seboj, na vspeh svojega dúha, na samega

sebe! — Kaj si bil kdaj? — Ni! Pastir bi bil raoral ostati vse svoje

žive dni. Toda tvoja duša, tvoja vnetost do znanja ti je dala pogum,

potrpežljivost, vztrajnost, in dospel si, sam po sebi, dale dovolj."

„Ugaja mi," nadaljuje Testaferata po kratkem molku, „da si se

odloil za duhovski stan. Jaz sam ne vém, kako bi dejal, ali sem po-

polnoma duhovnik, ali nisem. Dostikrat se utim v tera stanu silno

srenega, asih pak zeló nesrenega, sin moj! Pomisli torej dobro, kaj

nameravaš! Ako pak ostaneš pri tem, meni je tudi práv, ker v tem

stanu ti morem najlože dalje pomagati. — Gledé dovoljenja ti ni treba

isto ni skrbi. "V Rimu nam ne odrekó radi kake prošnje. Jedno leto

pak ostani vsekako pri meni. Priui se našega jezika in naših obiajev

in zatem bodeva že še nadalje govorila o tem, za kar si se odloil. Še

nekaj ! Zepne ure neki nimaš. Ná jo, vzemi jo ter jo nosi v spomin

na oeta, ki napne vse svoje moí, da pozabi sin njegov dosedanje

bridkosti."

(Dalje prihodnjiô.)

'B^-mmw&mimm^^^^^'^
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Piše Jos. Stritar.

V.

ladim Ijudém v uilnicah dajó se za vajo naloge, predmeti, ka-

tere naj obdelávajo; však po svoji moci. Popisujejo naj po-

mlad ali zimo; štiri letne ase naj primerjajo s štirimi dobami

loveškega življenja; kaj nam gozdi koristijo, naj razpravljajo, in ute
naj razodevajo, kateri jih obhajajo o pogledu razvalin „Hudega grada".

Taki in jednaki bolj ali menj primerni, aši tudi precéj nerodni

predmeti dajali so se nam, in dajali se bodo pa tudi našim otrokom.

To je isto naravno in skoraj biti ne more drugae. Todä odraslim

godnim Ijudém, pesnikom in pisateljem priporoati ali celo naroati,

kaj naj pišejo, kaj naj pojó, tu pa ne veljá, in jaz sam sem v svojih

mladih letih precéj odlono, dá, celo nekako osorno zavracal in od-

bijal také „dobre svste". Ali sem se s asom premislil, ter sedaj sodim

drugae? Nikakor! Tudi sedaj še pravim, da naj pesnik, pisatelj poje

in piše, kar sam najboije zna, esar mu je polno srcé. Samo, kar izhaja

iz preobilosti srcá, nájde pot do srcá. Konj se še pošili, da potegne,

daai tudi to ni posebno lepo ; ali kdo bode ptia silil, da naj poje, ako

se mu ne Ijubi, da naj poje tako, kakor je nam po volji! Umetnik

bodi prost in svoboden na vse straní. Ce sila že sploh nikjer ni dobra,

umetnost celo ne more se nikdar sprijazniti z njo.

Krivo bi torej umel besede moje, kdor bi menil, da jaz, kakor

kak uitelj z vzvišenega svojega stališa, kar naravnost svetujem ali

velevam mladim svojim rojakom — samo o takih more biti tu govor

— da naj, popustivší vse druge predmete, poprimejo se samo „soci-

jalnih". Ali nekaj druzega se pa vendar sme. Vidi se pogostoma, da

kak pesnik, pisatelj dolgo aša tava od poskušnje do poskusnje ter po

mnogih zmotnjavah in prevarah stoprav krene na pravo pot, aši tudi

ko je že prepozno. Ali ne smemo misliti, da bi bilo tému loveku ko-

ristno, ko bi mu bil kdo za aša z dobrim svetom in poukom pri-

skoil ter tako okrajšal mu dolgo tavanje po neplodnih pušavah ? Ni
napanega torej ne more biti, e lovek, ki je že nekaj izkusil na

svetu, ree mladému zaetniku, kateri ne vé, ali bi krenil na desno,

ali na levo : Tod ni ve iskati pravega vspeha. Ce te morebiti tudi

neko notranje nagnenje vlee na to strán, na udajaj se mu.

Izvožena pota, zastarele oblike ! Dan danes ima obinstvo druge

potrebe. Hadi še ogledujemo zdaj pa zdaj tiste umetne vrte, tiste
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grajske „parke", ki so si jih omislili naši pradedje, ali recimo rajši:

naših pradedov gospodje, z onim inozemskim drevjem in grmovjem, z

onimi vodometi, slapi in jednakimi bolj ali menj duhovitimi igraami;

vse to nas lahko zanima in veseli ; vendar mi bodemo sadili rajši sadno

drevje, ki nas bode s pisanim cvetjem razveseljevalo spomladi, s svojim

plemenitim sadom v jeseni. Mladeni, bral si toliko knjig, toiiko pesmi

in povesti in igrokazov, v katerih se je vse mišljenje in dejanje, vse

želenje in hrepenenje vrstilo v Ijubezni med Arturjem in Emo, ali med

Jako in Mino; kako se zdaj lovita, zdaj ogibljeta, kako se borita z

raznimi ovirami in zaprekami, dokler jih napósled ne premagata in

„se dobitá", ali pa premagana skupaj pogineta — vse to si bral, videl

v dúhu, doživel v srci ; in duša tvoja je soutno radovala se z vese-

limi, z žalujoimi žalovala. In tudi tebi je morebiti zaelo gibati se,

vreti in kipeti v mladih prsih; zdelo se ti je, da uješ v sebi glas:

„Anch' io son pittore;" tudi jaz sem poklican in izvoljen služabnik,

sveenik nebeské pojezije! Tedaj pa ti jaz svetujem tako: Ako ni že

drugae, ako ti siloma silijo mladi uti iz prsi na dan, zani tudi ti

tako, kakor vidiš da delajo drugi. A ko si tako dal dušek svojim pr-

vim utom, postoj, poakaj malo ; zani ozirati se po svetu, po živ-

Ijenji; ogleduj braté svoje, kako živé in trpé, kako se trudijo in pešajo,

kako se oddihújejo in odpoijajo pod življenja bremenom ! Ker imaš

bistro okó, da vidiš, in mehko srce, da utiš — drugae bi ne govoril

s teboj — preverjen sem, da se ti zbudé s asom druge misii o pisa-

teljevanji, o leposlovji, o pravega umetnika nalogi. Ne da bi zanieval,

kar se ti je lepo, vzvišeno zdelo do sedaj ; ali spoznal bodeš, da, ko

se je vse povsod izpremenilo, ni da bi umetnost sama ostala, kakoršna

je bila do sedaj. Ce si zares poklican, razširi se ti pogled, razodene

se ti resnica, da je vse življenje, sosebno pa v nižavah svojih ; da je

vse loveštvo, sósebno pa trpee, pravi predmet leposlovju. Jasno ti

bode, da je najlepší, da je jedino pravi smoter vsi umetnosti : blažiti

loveka, povzdigovati ga iz zemeljskega prahu; pomagati mu iz duševne

in telesne bede, téšiti ga in tolažiti, kjer mu pomagati ni moci; po-

dajati mu plemenitega razveseljevanja po dnevnera trudu; uiti in

oznanjati z goreo besedo sprelepo blagovestje, da smo si vsi bratje,

kar nas je stvarjenih po božji podobi ; zbujati in gojiti Ijubezen do

rodbine, in domovine, Ijubezen do národa, do vsega loveštva; sveto

navdušenje netiti za vse, kar je dobro, lepo in plemenito ; iz src trebiti

vso surovost in podlost ter vseh hudobnih nagnenj in strasti vir,

grdo samopašnost: s krátka, pobijati vse, kar je živalskega v srci

loveškem.
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Da se ne bi krivo umele moíe besede, treba je pac, da nekatere

stvari nekoliko pojasnim. Zdeti bi se utegnilo komu, da gori nekako

premalo spoštljivo, ali pa celo zaniljivo govorim o Ijubezni v lepo-

slovji. To bi nikdar ne bilo po volji mladému svetu, sósebno pa žen-

skému, ki si življenja kar misliti ne more brez Ijubezni. Ne, tako

srpogledega in hudomušnega me niso še naredila leta, da bi to veselje

krátil mladini. Ali, da resno govorim : raogoen ut je in bode Ijubezen

v življenji in v leposlovji, preimeniten in hvaležen „motiv", pisatelju

in umetniku sploh ; liriki celo je vec nego pol življenja. O Ijubezni se

bode pisalo in pelo, dokler bode, kakor sedaj, utripalo loveško srce.

Kakor sem o pesniški Ijubezni pred toliko in toliko leti pisal govore

o Preširnovih pesmih, tako mislim in sodim o nji še dan danes. Tu

hoem le rei, da naj se Ijubezen, za nekaj aša vsaj, pomakne v drugo

vrsto. Vse dosedanje leposlovje, zlasti pa pripovedno, je po moji misii

nekako prenedeljsko, pregosposko, presalonsko. — Tudi slovensko ?

Nekoliko tudi ! Roman se pri nas sedaj práv prijetno pi.še, vendar bi

si ga jaz želel nekoliko druganega. Kako naj reem? bolj narodnega?

Dá, bolj narodnega, ali, e hoete, bolj kmetskega
;
pravo jedro našega

národa je vendar le kmetski stan. — Naše leposlovje ostani torej

vedno kmetsko? ali se nikdar iz nižave svoje ne povzdigni v višje

kroge? ali naj Slovenci nikoli ne stopimo v jedno vrsto z drugimi

narodí ? — Bog ne daj, da bi jaz kaj tacega zahteval. Ko bi se go-

dilo po mojih željah, Slovenci bi se mogli meriti s prvimi narodi na

svetu, dá, prekosili bi jih v ranogem oziru. Jaz govorim o naših raz-

merab, kakoršne so dan danes. Naša poloviarska gosposka družba,

naše nerazvito še in negodno mešansko življenje zdi se mi samo

primeren predmet komediji ali veselo-zabavljivemu románu. Tudi táko

leposlovje ima svojo veljavo, gotovo ; ali meni se zdi, da je nekaj

druzega, esar nam je še bolj potreba. Kdor hoe naše mlado slovstvo

obogatiti z delom, ki bode pravá národná dobrota, popusti naj dvomno

elegantne mešanske izbe ter gré naj iskat národa, tja, kjer biva v

vsi svoji pristnosti in nepopaenosti. Nepopaenosti, pravim ? To je

tudi tako jedna tistih besed, kakoršne nam tako rade po stari navadi

uhajajo iz „zôbne ograje" ali pa iz peresa. Žal, da tudi naš národ,

naš kmet je tako malo nepopaen, kakor so drugi. Tudi on ima svoje

napake in ravno té napake bodo naj poleg bede njegovo pravo gradivo

pisatelju, gradivo, katero mu tako hitro ne poide! Tega gradiva naj

se polasté naši tako spretni, tako duhoviti romanopisci; to jim bode zares

rodoljubno poetje, Bogu in Ijudem po volji, na ast in slavonjim, v prid

in korist národu ! Toda o tem nameravam še drugjé obširneje govoriti.
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Dobro vém, kaj se bode še oitalo novému mojemu náuku.

Zlasti plemenito mislei in rahloutni Ijudje porekó mi, da jaz s svo-

jimi zahtevami in nasveti nekako ponižujem umetnost; da jo hoem
nekako ukleniti v koristnosti jarem; da hoem juho in monik kuhati

s svetim ognjem navdušenja in pojezije; da bode vse leposlovje, e
pôjde po mojem, nekako hlapeevsko, goloroko, vsakdanje. Navajalo se

bode proti meni tako krepko izražano mnenje dveh nemških slovstvenih

prvákov, da nima pojezija niesa opraviti z navadnim Ijudstvom. Jaz vi-

soko spoštujem ta slávna velikána, globoko se jima klanjam z ozirom

na njijine literárne zasluge, ki imajo zgodovinsko in svetovno veljavo,

ali drugi aši, druga mnenja. Kar se tie omenjeno sodbe, upam se

rei, da bi pac tudi ta dva moža dan danes govorila drugae. Njiju

jeden je rekel, da „Ijubezen in lakôt svet skupaj držita" ; modra be-

seda, globoka resnica ! Ljubezen in lakôt! Cudná dvojica, silná, mo-

gona dvojica! Kako gosposka jedna teh dvéh moí, kako hlapevska

druga! In vendar obé jednako mogoni ! Kako razlino se je ž njima

do sedaj ravnalo v leposlovji ! Kako se je slávila in povzdigovala prvá,

kako skromno je v kótu tiala druga ! Dovolj esti se je v vseh jezicih,

v vseh oblikah izkazalo Ijubezni ; meni se zdi, da pride sedaj na vrsto

njena delavniška družica. Ko pravim „lakôt", umeje se samo ob sebi,

da ne govorim samo o potrebah, katere ima želodec loveški, nego da

imam v mislih vso materijalno strán našega življenja. Tisto oitanje

torej, da hoem ponižati umetnost, ni, vsaj na videz, popolnoma ne-

osnovano. Ali to ponižanje je táko, kakoršno je duhovnega gospoda,

ki v nedeljo popoludne, zapustivší mirno svojo gosposko izbo, gré med

préprosto Ijudstvo, da se malo pokratkoasi ž njim, da zve njegove po-

trebe in težave, da ree tu pouno, tu tolažno, tu svareo besedo.

Táko poniženje nikogar ne ponižuje. Ce se pojezija tako poniža in,

rekel bi, pripogne, da kakor mati dete, k sebi povzdigne siná prahu,

siromaka, ali ne izpolnuje tedaj stoprav pravega svojega poklica?

Poleg tega pa, e leposlovje, kakor zahtevam, zane služiti so-

cijalni ideji in postane zategadelj nekako bolj praktino, s tem še ni-

kakor ni reeno, da naj bode posihmal konec vse „visoke" pojezije.

Moje besede merijo sosebno na román, ki je že, in bode še bolj naj-

imenitnejša leposlovna oblika. Isto tako imam v mislih igrokaz, ki

bodi, mnogo bolj Še nego dosedaj, pravá podoba življenja, kakoršno

je, z jasnim namenom boljšati, blažiti in povzdigovati ali pa tudi

samo spodobno in pošteno kratkoasiti poslušalca, ne pa, kakor se na-

vadno godi sedaj, buditi in dražiti najpodlejše strasti njegove. Poleg

romána pa in igrokaza, imej svoje mesto ,visoka tragedija", kakoršno
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so: Edip kralj, Lear, Hamlet, Faust in dr. Ona naj nam še dalje, in

ako moci, še silneje in mogoneje, kakor sodnjedanske trombe glas,

pretresa srce, spominja nas naše konnosti in slabosti, razgrinja naj

nam našega življenja, vsega bitja skrivnostne globoine, vene uganke!

Kakor o hudi uri grom ter blisk in tresk soparno ozraje, tako naj

nam ona stresa in isti dušo našo ter misii in želje njere. Slab du-

hovni govornik, pravijo, kateremu se ne posrei na véliki petek, v skriv-

nostno otemnjeni "cerkvi, z grmeo svojo besedo prijeti pobožné po-

slušalce, da jih obide sveta groza, da se jim ki in trepee v tesnih

prsih grešno srce, da se jim kolena šibe in pripogibljejo v svetem strahu

pred stvarnikom sodnikom: „Strašen dan bo dan plaila!" Z nekako

podobno mojo zgrabi in pretrese naj žaloigra, kakoršno si mislim jaz,

posvetnega poslušalca ; tedaj bode vredna, da jo isla, podpira in goji

družba in džava. In pesnik, lirik ; kaj bráni, da se tudi pesem njegova

jednako polasti bralevega srca? Dá, tudi pesnik, izvoljeni pesnik naj

nam, kakor dosedaj, in nekoltko tudi pri nas, v svojih boleinah, v

svojem neutešnem hrepenenji, izraža, predouje, kar teží in vznemirja

vesoljno loveštvo ! Dá, naj kdo ree in ugovarja, kar hoe: leposlovje

naj se prestvari, kakor jaz mislim, in neizmerno ter blagodejno bode

vplivanje njegovo.

Kaj je torej, da zberem in združim posamezne tu pa tam raz-

tresene glavne misii, kaj je raojega obširnega besedovanja smoter in

konec ? Toda, ker bi utegnil tá posnetek sam zopet precéj obširen biti,

in ker želim, da naj bode kolikor moci doloen in jase, bode pa
bolje prelužiti ga na pribodujo stevilko. V ti precej dolgi dobi pa naj

bi se, to bi mi bilo posebno Ijubo, oglasil, kdor meni, da so kakega

pomiselka vredne ali pa pobijanja potrebne misii moje. To bi mi bilo

pôvod, da to ali ono še bolje pojasnim.

Drobné pesmi.

fijaj, solnece pomládno,

SíjaJ še v scé mi jadno,

Da bo prišlo nanj življenje

In vzbudilo se zelenje!

Temní spet šume lesôvi,

Mili v njih doné glasôvi;

Vstí zelene so liváde,

In po iijih cvetlice mlade.

3.

In povsod jaz vidim cvetje.

In povsod jaz ujem petje,

Ti samo si zmeraj tožno,

Mojp sece ubožno ! . . .

Síjaj, solnece pomládno,

Sij aj še v srcé mi jadno

;

Vzbúdi, vzbúdi mi zelenje,

Vzbúdi prejšnje biepenenje

!

27
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Razsípala je vesna cvet

Po zemlji tihi in žalôbni

Ter oživela ves je svet,

Zavila v kras ga je arôbni.

4.

Vsadila nade je v zemljó

In v srca tudi jih vsadila,

Le tebe, srece bolnó,

Le tebe vesna je zabila.

Vetvec pomladánji piha,

Zeraljo speCo mi budí,

Novo vse življenje diha,

Toge ní, bridkosti ní.

Gledam, novo te življenje,

Ki mi vstajaš iz zemljé;

Oj, zelenje, oj, zelenje,

Siliš mi v okó solzé!

Danes zrem lepote tvoje,

Jutri ni jim ve sledu

:

Isto je življenje moje ! . . .

Oj emú pa to, emú? . . .

6.

O pesemce moje žalôbne, V teraini pononi vstvarila

Kakó ste, kakó ste podobne Vas burje in mvaza je sila,

Ledenim cveticam na oknu! Ledene cvetice na oknu!

In sila mrazu in viharja

Saj tudi, saj tudi vas vstvarja,

O pesemce moje žalôbne!

Vodníkovi pesmi: ,Premaga' in ,Mirov go.
Spisal Fr. Levec.

O sem leta 1883. meseca julija ob znani deželni slávnosti v

Ijubljanslíi realki ogledoval prezaniraivo razsfcavo zgodovinskih

predmetov in kulturno-imenitnih stvarij, opozoril me je njé

varuh g. E. L. na trak od rožnato-rudee svile.

Trak je bil blizu pol metra dolg in kakih 5— 6 cm širok; na

njem so bili z zlatimi rkami natisneni slovenski v bohoriici nekoliko

nepravilno pisani verzi:

,,Zefarja sta vgnala Spomin bo; kdaj sraóte,

Hud vojskini krik, Kdaj spor je minul,

Franzosu pa dala Kdaj mir nam dobrote

Pravizhen mejnik. Na zemlo izsul.

Mladenzhc vuhájo,

Kdar stavio mejô,

Naf pleat ravnajo,

Nam godze dajô.

Plefajmo, posablen

Pober fe prepir,

Vukajmo, povablen

S' nam rajat fi mir!"

Nad verzi je vtisnena vinjeta, na kateri se poljubujeta dva golobka
;

na vinjeti pod verzi se igrata dva genija.
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Verzi so mi bili znani. Vodnikovi so! In bereš jih lehko v

Levstikovera izdanji Vodnikov pesmij na 32. in 33. stráni pod naslovom

„Premaga".

Gospod váruh deželni razstavi mi omeni, da se ti Vodnikovi

verzi odnašajo na znani vladárski kongres v Ljubljani leta 1821. Jaz

se hipoma domislim, da je v Vodniku poleg teh verzov postavljena

letnica „1814". Vrhu tega se mi je zdelo, da je pesem devati v tisti

as, ko sta eesarja Franc I. in Aleksander I. ugnala Napoleona L, a

ne v leto 1821., ko so se cesar avstrijski, car ruski, kralj napolitanski

in mnogi drugi knezi in oblastniki zbrali v Ljubljani, da bi, kakor je

rekel Metternich v okrožnici svoji, uniili „die tyrannische Macht der

Rebellion und des Lasters", zlasti da bi udusili uporno gibanje na Itali-

janskem. Tudi omenim g. váruhu, da leta 1821., ko je zboroval v

Ljubljani vladárski kongres, Vodnika ni bilo ni ve med živimi, kajti

umri je bil že 8 januvarija 1819. leta.

G. váruh mi na to odgovori, da je trak poslal v razstavo g. dr. Karí
vitez Blei weis-Trsteniški ter vrhu tega povedal, da je trak spo-

min na Ijudsko veselico, katero so priredili Ljubljananje 1. 1821. v

njih mestu zbranim vladarjem. In to, kar meni, pripovedoval je g. váruh

najbrž tudi drugim obiskovalcem deželne razstave. Vsaj kakih štirinajst

dnij pozneje je „Slovenski Národ" (1883, št. 167. od 24. julija), opi-

suje deželno razstavo v realki, poroal tako : „Pod št. 140. razstavil je

g. dr. Bleiweis-Trsteniški rude svilen trak, kakeršni so se delili v kon-

gresni dobi (1. 1821.) pri Ijudskej veselici kmetskim dekletom. Na tem

traku tisknni so naslednji Vodnikovi stihi:

Cesarja sta vgnala

Hud vojskini krik,

Francozom (sic
!)

pa dala

Pravien mejnik i, t. d. i. t. d.

Jednak zeleno-svilen trak (pravi „Slovenski Národ*) hrani se v

deželnem muzeji. Na njem je tiskana znana Vodnikova pesen

:

Póbii, punike,

Spletajte veiiike i. t. d.

ki se je med prebivalstvo delil o drugej priliki."

Tako „Slovenski Národ".

Z glavo sem majal, ko sem ital te stávke; kajti trditev v njih

izreena, zdela se mi je oitno napna, e tudi sam nisem vedel, kako
bi jo ovrgel.

Sluajno pridem nekoliko tednov pozneje na Dolenjskem v veliko

družbo, ki se je razgovarjala o bivši deželni razstavi. Jaz omenim tudi

tistega traku, ki mi je delal toliko preglávice ter citiram Vodnikova

27*
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verze na njem. Na to se oglasl neka estita dáma, da tudi ona že blizu

šestdeset let hraní takov trak, samo da ni rude, ampak zele. In da iz-

datno podpre in podstavi besede svoje, prinese mi trak drugi dan kazat.

In res! Trak je bil ves takov, kakor oni v deželni razstavi, imel je vtis-

nene tiste verze, tiste vinjete, samo zele je bil, a ne rude. Naravno,

da sem vprašal damo, kje, kedaj in kako je dobila ta zanimivi trak.

Pové mi, da je bil njé oe za francoske okupacije župan („maire")

v Planini in da ga je to dostojanstvo diilo tudi še nekoliko let po

avstrijski reokupaciji. Ko so si Avstrijani I. 1813. iz nová osvojili

Kranjsko, bila je v ta veseli spomin leto pozneje (1. 1814.) v Ljubljani

veliká národná slavnost, h kateri je moral tudi planinski župan pri-

vesti nekoliko párov najlepših kmetskih deklet in najgorših fantov, ki

jih je mogel dobiti v veliki svoji županiji. Pri narodni slávnosti so tem

brdkim dekletom in fantom pripeli ez p r si rudee in zelene trakove z

Vodnikovo pesmijo, in v spomin je tudi planinski župan prinesel domov

takov trak, hranil ga mnogo let ter napósled kot obiteljsko svetinjo

ostavil svoji heri.

Ker je dáma videla, kako me zanima trak, izroí mi ga v dar,

reko: „Saj vém, da bode pri Vas tudi dobro shranjen!"

Sreen lastnik interesantnega traku sem mislil, da móram stvari priti

práv do dná ter za trdno poz\édeti, kaj je Vodnika napotilo, da je

zložil ter na trakove od rudee in zelene svile dal natisniti verze svoje.

In radovednosti svoji sem mogel ugoditi prej, nego sem priakoval.

Te dni nájdem v nekdanjem Ijubljanskem nemškem asopisu „Carnio-

lia" (1. 1839, list 20., 21. in 22.) lanek „Vaterländische Erinnerungen".

V njem pisatelj H. v. C.(osta, oe) opisuje slavnost, ki j o je Ljubljana,

takrat še stolica kraljevstva ilirskega^ priredila 1. 1814. iz veselja, da se

je 30. mája 1814. 1. sklenil pr vi pariški mir in da se je ž njim

spet povrnilo avstrijansko gospostvo v deželo kranjsko.

Ta slavnost je trajala tri dni: 10., 11. in 12. julija 1814. in praz-

novala se je z vso narodno navdušenostjo, z vsem cerkvenim bleskom,

z vsem oficijalnim in vojaškim oitnim skazovanjem in velikolepjem.

Prvi dan so ob 8. uri zjutraj zastavili vojaki pešci in buzarji v

dolgiii vrstah dunajsko cesto, gosposke ulice, novi trg, glavni trg do

škofije, in grom topov z Ijubljanskega gradú je ob 9. uri naznanjal urbi

et orbi, da je v Ljubljano prijezdil posebni mirovni kurir, katerega

je spremljalo na konjih 24 postiljonov po omenjenih ulicah v škofovo

palao. Tam je stoloval prevzvišeni dvorski komisár Fr. gróf Sa u-

rau, in ternu je mirovni kurir izroil depešo, naznanjajoo, da je skle-

njen mir.
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Potem jezdi kurir z isto depešo h glavnemu guvernerju ilirskega

kraljevstva, njegovi prevzvišenosti fcm. baronii Lattermannu v zdanjo

deželno hišo („k. k. Burg"), kjer so bili zbrani vsi dostojanstveniki in

vse plemstvo kranjske dežele. Glavni namestnik se na to odpelje, sprem-

Ijan od huzarjev, plemstva in dostojanstvenikov, k dvorskému komisarju

grofu Saurauvu ter ga odvéde k slovesni maši v sto! no cerkev, kjer je

imel primerni govor tedanji stolni kaplán Dagarin, mašo pa je bral

in Te Deum zapel namestni škof Ricci. Glavne dele slovesne sv. maše

so vojaki pred cerkvijo pozdravili s petkratnira streljanjem iz vseh

pušek in na grádu so jim topovi odgovarjali s sto in dvajsetimi streli.

Po cerkvenem opravilu je fcm. barón Lattormann na rotovží dvema

mešanskima nevestama slovesno izroil vsaki po 100 gld. dote, delila se

je milošina (^420) mestnim ubožceni ; bolni vojaki so dobili denarja in

celo jetniki 1900 hlebcev kruha. Opoludne je glavni guvernér pri sebi

gostil plemstvo in dostojanstvenike, mestna obina pa na streliši oficirje;

2000 vojakom po kasarnali so dali na obeinske stroške vina, kruha in

mesa. Zveer je bila v gledali.šéi slovesná predstava z glasnimi patri-

jotienimi izjavami. Po gledalíški predstavi je bilo mesto krásno raz-

svetljeno. Na mnogih hišah so se blesteli prelepi transparenti z vec

ali menj duhovitimi napisi, veinoma v nemškem in latinskem jeziku.

Ne bom jih tukaj našteval, a omeniti móram vendar dveh, ker sta bila

— slovenská.

Stolni dekan in generálni vikár Gollmayer je imel na svoji

hiši št. 301, ta transparent:

j.Iz Mofhkve popéla Per Lipcah fe dela,

Evrop' sablefhi, V Paris' dosorí."

Mislim, da se ne motim, ako te verze pripisujem dr. Jakobu
Županu, ki je bil tisto leto še kaplán v Smariji; kajti oitno kažejo

vsa svojstva Zupanovega pesnikovanja.

Na hiši grófa Aleksandra Auersperga št. 221., oeta Ana-
staziju Griinu, svetile so se besede:

Ljubimo cefarja dobrega, Slovcuzi!"

Najlepše pa je bil razsvetljen Ijubljanski grád, kjer je inžener

Midler grádu na proelje postavil 20 sežnjev visoko in 45 sežnjev dolgo

kolonado iz korintskih stebrov, ki so se vsi svetíli v luuicah, plamenih,

vencih in trofejah.

Ljudstva se je po ulicah kar gnetlo, godba in petje sta se raz-

legala od vseh vogálov in kmetje in gospôda so kriali: „Vivat Fran-
c i s c u s

!

" —
Dugi dan 11, julija, zbere se v mestni svetoválnici šest in trideset

párov najlepših deklet in najgorših fantov z Notranjskega, z Dolenj-
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skega in z Gorenjskega, po dvanajst párov iz vsake „kresije". Godba

jih spremi cez špitalske ulice pred franiškansko cerkev ; tam so jih

na Ljubljanici akale bogato olepšane ladje. Na teh odrinejo po vodi

gori na Ijubljansko barje in ogromno število 180 ladij, vseh v zelenji,

vencih in zastavah, odrine po vodi za njimi. Prišedši na barje, izkrcajo

se na levem bregu Ljubljanice, ravno nasproti izlivu Ižice. Tam na

trávniku grófa Vincencija Thurna je bil pripravljen prostor za Ijudsko

veselico. Olepšan je bil z máji in zástavami, postavljeno na njem gle-

dališe, narejeni odri za odline gledalce; kmetskim dekletom in fan-

tom iz vsakega okrožja je bilo pripravljeno posebno plesiše in pogr-

nene so bile mize v posebnih treh jedilnicah, v katerih so jih gostili

z jedjo in pijao.

Opoludne 11. julija so Ljubljananje povabili v gôste na svoj dom
vse c. kr. vojaštvo, kolikor ga ni bilo v službi, in kazinsko društvo

je pogostilo 270 mož, ki so bili v službi in jim vrhu tega še izplaalo

dvadnevno plao.

Popoludne se je v posebni, okrašeni ladji peljalo na barje dva-

najst párov otrok, starih po osem do deset let, namre dvanajst mešan-

skih herain dvanajst mešanskih sinov. In ob 5. uri popoludne je šla

na Bregu na ladje vsa Ijubljanska gospôda ter je veslala na veseliše.

Mestni magistrát je posebno lepo in ukusno priredil ladjo, s katero so

se na barje peljali njih prevzvišenosti gróf Saurau, barón Lattermann

in baronica Lattermannovka.

S petjem, godbo, plesom, pantomimami, dramatiškimi prizori,

deklamacijami je národ, zbra na veseliši, zabával došlo odlino go-

spôdo in posebno navdušeno se je pela cesarska pesem ter venala v

provizorinem gledališi podoba cesarja Franca I.

V tem,ko so zgoraj omenjeni mešanski otroci pred cesarjevo

podobo pokladali zelene veje, znamenje mirú, izroila je baronica Lat-

termannovka vsaki deklici in vsakemu deku trak od zelene svile, na

katerem so bili vtisneni z zlatimi rkami ti verzi Vodníkovi:

Pubizhi, punzhike, Spletajte venzliike, Trófili, venzhali
Pulte marjetize Shmavnize, kókalje, Gas Premagavzliovo,
Slatize, svonzhize, Kérfnize, pojderao Mimu porézhemo

:

Danf mirov je gód. Mirivzu naprot. Franzhifhek, sdrav bo !

Tvoje fmo zvetize,

Se ti poklonimo,
Ponishno profimo:
Smi íe firot. *)

*) Izmed teh štiri in dvajseterih mešanskih otrok, ki so se 11. jnlija 1814.
udeležili IJudske veselice, živi, kolikor sem mogel dognati, zdaj samo še blago-
rodna gospa Trpineva, vdova g. Fidelija Trpinca v Ljubljani. — V dcželnem
mnzeji v Ljubljani je videti tudi portrét liekega deka, ki se je udeležil te sláv-
nosti. Iz podobe je možno posneti, kako so bili obleeni ti mešanski otroci.

Pis.
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Kmetská dekleta in kmetskí fantje iz vseh treh okrožij so se zabávali

na svojih, vsakemu okrožju posebe odloeenih plesiših, a napósled defi-

lirali z godbo pred prevzvišeno gospôdo ter o ti priliki izroali gospé

glavni guvernerki razline pridelke in umetníne iz svojega okrožja.

Gospa baronica Lattermannovka je pa ta trenutek vsakemu kmetskému

dekletu, vsakemu fantu pripéla na prsi svilen rude ali zele trak, na

katerega so bili tiskani Vodníkovi verzi:

„Zefarja fta vgnala Spomin bo; kdaj smóte,

Hud vojfkini krik, Kdaj spor je minul,

Franzosu pa dala Kdaj mi r nam dobrote

Pravizhen mejnik. • Na zemlo izsul.

Mladenzhe vuhájo, Plefajmo, posablen

Kdar stavio mejô, Pober fe prepír,

Naf plefat ravnajo, Vukajmo, povablen

Nam godze dajô. S' nam rajat fi mir!" *)

Zdaj pa se zauje kanonáda in turška muzika od Krima doli.

Postojinskí okrožni glavár Juri je na ladjah pripeljal od Vrhnike

dolí vso notranjsko gospôdo. Godci so bili obleení kakor turški jani-

arjí, na ladji je bilo prirejeno jako okrašeno plesiše.

Národ se je veselil na to do poznega veera.

Zveer je šla vsa gospoda na ladje in tu se je zaelo še le pravo

petje in — pítje. Glavni guvernér je na ladji svoji pogostíl vse od-

linjake z izborno veerjo in še le ob 11. uri zveer se je vse bro-

dovje vrnilo proti Ljubljani. Vso pot so se užigali umetálni ognji, na

dveh posebnih olnih so topniarji neprenehoma streljali iz topov; ob

Ljubljanici so goreli kresovi ter se palile v primerníh presledkíh smol-

nate plamenice, in med temi ognji so od barja do Ljubljane stali vojaki

v spalirji. Med grom topov se je razlegala godba, vpítje in petje. Na

Ijubljanskem grádu se je svetlí v velikanskih ognjeníh rkah napíš:

„Te Deum laudamus!". In arobno je bila razsvetljena tudi baróna

Žige Zoisa hiša na Bregu, kamor je brodovje dospelo še le o polunoi,

in kjer se je izkrcala gospoda.

Slavnost se je tretji dan nadaljevala v gledališí, kamor je imel

národ prost vstop; v reduti , kjer je imela gospoda síjajen ples, na

*) Znani so mi samo trije taki trakovi: jednega (zelenega) z nápisom „Pu-

bizhi, punzhike" i. t. d. hrani deželni muzej ; drngi (tudi zeleni) z nápisom „Ze-

farja sta vgnala" i. t. d. je zdaj moj, in tretji od rudee svile z jednakim nápisom

je lastnina g. c. kr. poštnega úradníka in hišnega posestnika R. Arceta v Ljub-

ljani. Prejel ga je po svoji babici, ki je bila tudi udeležena pri Ijudski veselici

1. 1814., in ta trak g. Arceta je g. dr. K. vitez Bleiweis-Trsteniški poslal v deželno

razstavo 1. 1883. — Trakovi so bili vsi ali zeleni ali rudcci, in g. Ivarl Deschmann

je te misii, da so zeleni pomenili mir, rudeôi pa veselje. Pis.
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katerega so bili povabljeni posebno vsi imenitni tujci ; — in na stre-

liši, kjer je bilo slovesno streljanje, posebno zategadelj spomina vredno,

ker so imele tare — slovenskí nápis, najbrž Vodnikov :

„Odrefhen je fvet,

Od shelesnih nadlog,

Smo Franzovi pet;

Sahvalen bo Bog!"

Toda, kam sem zašel? Hotel sem dokazati , da sta Vodnikovi

pesmi „Premaga" in „Mirov god", in da so tudi trakovi, na katere sta

pesmi natisneni, iz leta 1814., a ne iz kongresne dobe 1. 1821., kakor

se je po zmoti trdilo in tudi«pisalo. Mislim, da sem to dokázal. Zatorej

konam.

Ag-itator.
Roman.

Spísal Janko Kersnik.

Peto poglavje.
(Dalje.)

es je tako ! A Vas ne bo zanimalo ; sigurno ne! Volitve —
volitve!" hitel je koncipijent.

„Oh, to je pa Vaš element!" sm'jala se je deklica.

Sela je k mizici pri oknu, in on na nizek stolioek poleg nje.

Poetkom ni bil namenjen razložiti j i vseh podrobnostij denašnjega svo-

jega poslanstva, a trajalo ni dolgo, in zatekel se je bil v najnatannejše

poroilo o raznih kandidaturah in ob agitaciji, ki se bo gotovo vnela v

domaem trgu. Jezil se je govore ob vladi, zabavljal kolegi gospodu

Antonu in klerikalcera, in ko je omenjal Medená, postal je skoraj stra-

sten in pozabil, da govori z deklico, katera vendar teško ume razbur-

jenost njegovo.

„Sicer ste pa vendar prijazni z vsemi temi gospodi?" vprašala je

Milica.

„Prijazen? V takem položaji ne velja vec prijateljstvo, in še menj

prijaznost!"

„To mi je neumljivo!"

„Dozdeva se Vam tako; a le potrpíte, gospodina! Zelel bi skoraj,

da bi Vam bilo zabranjeno tako spoznanje
;

pa ne bo Vam — gotovo

ne! Ko se Vam odkrije življenje z vsemi svojimi strastmi in brezdni,

s svojimi nadamí in prevarami, s sreo in nesreo — oh, gospodina, ve-
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rujte mi — ako le stopíte malo ven iz tihega svojega zavetja, potem

Vam ono tudi ne bo ve tako povsem neumljivo."

„A naš oe vendar niso takov! Smeje se, govore o politiki in

agitaciji — ali kakor drugae imenujete te zábave svoje — in jaz mislim,

da bi se zarad razlike v mišljenji o takih vprašanjih z nikomer ne

skregali ali sprli."

„V mirnih asih, in dokler lovek sam ne stopi na pozoriše, naj

velja to; pa letošnje volitve Vas o nasprotnem poué, gospodina !"

„Prosim Vas, gospod Kore ! Vi trdite, da se boste bojevali letos samo

za narodnost, za slovenstvo ; a kako to — saj trdite, da so nasprotniki,

kakor gospod Anton, tudi narodni, in da hoce Medpn postatí narodnjak?"

„Ti gospodje imajo druge namere. O Medenn ne govorim, kajti ako

postane naroden, potem je veternjak, in pri nas se ne ve?e1imo tako pobolj-

šanega gre.šnika, kakor gori v nebesih. Nemškutar ostane nemškatar, in ta

sramoten peat mu je na veke vtsnen, naj se leví, kolíkorkrat mu je drago

ali možno. Drugo pa je z Antonom! On je naroden, to je istina, toda narod-

nost mu ni prvá; — on je bojevnik za vero, in potem še le za slovenstvo

!

Tn poleg teh imamo še drugih gospodov, za katere se tudi ne morem ogreti

:

to so naši vládni narodnjaki. V našem trgu še nimamo nobenega pravega

zastopnika te stránke, pa bojim se, da se prekmalu pokaže na dan."

„In zakaj se teh bojite?"

„Ker so poloviarji ! Za polovino, navidezno korist žrtvujejo —
ako treba — najblažje svetinje naše národnosti — pa, gospodina, kaj

bi Vam govoril o tem?"

„Zanima me, ako mi pripovedujete o teh stvaroh, akoprem jih ne

umem popolnoma; — res je tako, vse mi je novo!"

Kore pa je bil pri pravem predmetu. Razkladal je na dalje po-

litina vprašanja in popolnoma pozabil, kako maloumesten je ta po-

govora gledé zábave mladi deklici. Pa poasi in nehoté je zapustil ozko

polje domaih politinih razmer in pripovedoval ji o slovanstvu sploh,

o zgodovini in o slovstvu slovanskih rodov, in ognjeno navdusenje, ki

je sedaj donelo iz njegovih besed , vplivalo je silno na mlado po-

slušalko. Vsa njena vzgoja je bila nemška; — jedinega slovenskega go-

govor še ni pozabila, kakor se ga je bila priuila v otrojih letih; a

tu se ji je odpiral nov svet, novo prizoriše in ko je nekolikokrat med
Korenovim govorom omenjala, „oh, to mi je popolnoma neznano," ni

bila to sama obiajna opomnja, nego ulo seje v nji tudi obžalovanje,

da ji je došlé ostalo vse to prikrito. —
Z malega grajskega stolpia se je oglasil zvon, ki je oznanjal de-

lavcem v bližnjih Boletovih tovarnah poludansko uro. Koncipijent se
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je skoraj prestašil, kajti ni mislil, da se je pomudil tako dolgo. Izroil

je Hrastovo pismo Milici, da je oddá oetu, nato se poslovi. „Zakaj ne

prihajate vekrat?" vprašala je Milica in se zarudela. „Tako sami

in zapušeni smo, in tudi oe si želé mnogokrat družbe."

Spremila ga je veselo do mostovža in ma tam še jedenkrát podala

roko. Nekako udno ji je bilo pri srci, ko se je vrnila v sobo; postala

je pred zrcalom, in pogladila si lase, kakor da bi bili v neredu, in pri

tem je videla svoje zarudelo lice. Obrnila se je stráni in hitela v drugo

sobo pospravljat svoje pletenje; a ni je strpelo tam, Vrnila se je veselo

pevaje in stopila k oknu, od koder se je odpiral krasen razgled na vso

dolino. Tam doli se je vila bela cesta proti Borji, in práv doli pod

klancem jo je meril sedaj urnih korakov naš znanec.

„Se bode li ozrl?"

To vprašanje ji je sililo v glavo, in ž njim vred kri, ta izdajalska kri.

In res; oni tam doli se je ozrl na ovinku, a videti je ni mogel, kajti

že pri prvi misii, da bi jo mogel ugledati, stopila je za široko zagri-

njalo; in predale je bilo tudi. Videl je le belo prijazno ozidje, in vi-

soke bezgove grme ob njem, ki so poganjali prvo zelenje.

Blizu Borja je sreal Kore zopet Medenov voz ; tudi gospa Elza,

ki se je vracala v njem, ugledala je že od dale koncipijenta ter ve-

lela koijažu ustaviti.

„Oprostite, gospod Kore!" dejala je z najprijaznejšim smehljajem,

kater je premogla; „govorila bi rada o nujni stvari z Vami. Jaz in

soprog moj. Pridite vendar nocoj v grád ..."

„Ni mogoe, milostivá, nocoj ne morem, obžalujem" — hitel je

oni, dobro vedo, esa želita Medenova.

„Kaj pa imate tako silnega?"

Kore je bil asih tudi zloben.

„Védite, milostivá, jako važno obravnavo imamo nocoj — o kan-

didáta za deželni zbor!" lagal se je z nedolžnim obrazom.

„0-oh! No, tudi jaz bi o tem rada govorila z Vami!"

„Vi, milostivá?"

„Ne strašite se! Jaz ne kandidiram. A jaz mislim, da bi bilo

možno zjediniti se o kandidatu — in Vi imate jako vplivno besedo."

Naslonila se je na kraj voza in smebljaje se zrla v koncipijenta,

da mu je skoraj gorko prihajalo. A ostal je trden.

„Pridite k zboru," šalil se je, „poslali Vaní bomo vabilo."

„Zakaj ne? Saj imam volilno pravico v trgu!"

Videla je, da danes ne opravi niesar s Koreom, in velela jo

vozniku pognati konja.
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„Ob, Vi ste bili gotovo na Drenovera ! Tudi morebiti v volilnih

zadevah?" omenila je še zbadljivo.

Koncipijent se je molce priklonil in voz je oddrdral dalje.

„Haha, stvar postaje zanimiva!" smijal se je Kore ter hitel v trg,

Šesto poglavje.

Nekoliko dnij pozneje je kázalo prebivalstvo našega trga vse dru-

gano lice, Ysi so bili udno izpremenjeni. Doma in v kmi se je go-

vorilo le o volitvah, o kandidatih, o shodih ; družbe so se loile po poli-

tinem izpovedanji, in prejšnji prijatelji se niti pozdravljali niso sre-

ajo se v svojih opravkih, Sodnik, davkarski nadzornik in Ruda niso

zahajali v krme, v katere bi utegnil priti Kore ali notár, ali celo

dr. Hrast
;
gospod Anton pa je lazil rad za sodnikom, in se itak ogibal

Korea. K onim je asih prišel celo Meden. In kakor ti, tako so se

loili tudi drugi tržani; jedini adjunkt je „plával nad stránkami", ka-

kor se je sam izrazil, ter nocoj popíjal z notarjem Koprivcera, jutri

pa zabavljal Medenú in Antonu, in dražil pi. Rudo.

Nasprotstvo se je ostrilo dan za dnevom, akoprara niti še kandi-

dáta niso bili imenovali ; to pa je meral storiti shod volilcev, kateri je bil

napovedan v nedeljo popoludne. Ta shod je bil volilen manéver, kate-

rega je bil izurail Kore. Vedel je, kako mehki, neodloni so tržani,

in da jih bode spreten govornik, kakor je bil dr. Hrast, takoj dobil

na svojo strán in jih trdneje držal, nego najsilnejša agitacija. e bi

hoteli nasprotniki postaviti Medená, nemogo bi bil takoj, in umaknil

bi gotovo svojo kandidaturo, kajti on je bil vsc drngo prej, nego go-

vornik.

Tako je raunala Koreová stránka, ki so je imenovala sama
odlono narodno, in bila si je tako svesta zmage, da ji ni bilo niti

na tem, zbrati veejega števila odlonih privržeiici-v pri sliodu, eš, saj

morajo vsi za nami. Nasprotniki pa, na olu jim preraeteni gospod

Anton in veína uradnikov, ravnali so drugae: Ískali in prigovarjali

so tržane, naj se v obilem številu udeležé slioda, in zlasti kaplán pri

tem ni pozabil prehvaliti grašáka Medená, eš, koliko ve lahko on

stori za trg, nego odvetnik, ki skrbi le za svoje pravde in za svoj

žep. Vspeh tega je bil, d a je pred zborovanjpm v nedeljo bilo že ve
nego dve tretjini volilcev za grašáka pridobljenih. Kore tega ni

verjel, ampak akal, da se otvori zbor,

Lekarja, kateri se dosedaj ni bil izjavil za nobeno strán, izvolili

so predsednikom, in ta je potem prosil kandi l.tte, da se oglasijo. Prvi

je nastopil doktor Hrast, in v lepera, dovršeném govoru ragložil svoj
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program: varovanje národne ideje v vseh okolnostih, skrb za širno

Slovensko doraovino in za ožji volilni okraj — in pristaši njegovi so mu
burno ploskali. Meden, ki se je drugi predstavil, ni bil tako sreen;

a izpregovoril je vendar par priuenih fráz, in gospod Anton ni nehal

klicati mu „živio" in „sláva", zlasti ko je oni poudarjal v svojem

programu geslo: vse za vero!

Kore je sedaj uvidel, da preti nevarnost njegovi stranki in

isprosil si je besede, da stavi nekoliko yprašanj do kandidáta. Hotel

ga je osramotiti, ker si je bil v svesti, da Meden ni zmožen odgo-

voriti. Kaplán je nemirno gledal, a ugovarjati ni mogel. Kore pa je

interpeloval, kako si misii kandidát ustanovo deželne hipotekarne banke,

in takoj "za njim pride notár Koprivec z vprašnnjem, kaj bode ukrenil

kandidát gledé konene uravnave zemljiškega razbremeníla. To sta bila

predmeta, s katerimi se Meden v svojem življenji nikdar peal ni, in

jecljaje je odgovoril, da se bo v teh vprašanjih ravnal tako, kakor bo

ukrenila národná veina.

Ta še nnjbolj umestni odgovor je prouzroil pritrjevanje na stráni

njegovih privržencev, toda glasni smeh in grobot pri nasprotnikih. To

je bilo pa znamenje za obno krianje, žuganje in zabavljanje, tako

da so mirnejši takoj zapustili zbor in da ni prišlo do imenovanja pra-

vega kandidáta.

Kore je ostal z malo tolpo svojib Ijudij zadnji na pozoriši
;

vseh se je lotila veselá razburjenost, da se jim je posreilo vsaj prvi

mahljaj nasprotnikov odbiti. Pa videli so, da bodo imeli teško stanje,

kajti osupnila jih je veina, ki je bila na oni stráni.

„Pa bomo jih, moramo jih!" krial je Kore. „Nemarni smo bili

z agitacijo! Agitirati je treba, prigovarjati jim; — možje, gospodje,

mi moramo takoj na delo. Kje je doktor?"

„Odšel je," omeni notár.

„Odpovedal se je!" oglasi se adjunkt za mizo, kjer je kozarec

piva v roki, z velikim veseljem poslušal in gledal, kaj se godi krog

njega.

Kore je bil nejevoljen.

»In Boléta tudi ni bilo!" ponavlja glasno.

„Tega menda nikdnr ne bo", deje uitelj Skubé, ki je bil tudi

prisegel na Hrastovo zastavo.

„Zakaj?"

„Ker ga bo prihodnji zet pregovoril."

Kore je prebledel, a nikdo ni pazil na to.

Notár ga prehiti z vprasanjem : „Kateri zet? Mi ne vémo niesa."
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„I, po trgu se govorí tako! Tisti gizdavi Ruda je bajé mnogo-

krat gori na Drenovem, in Ijudjé ugibljejo, da ni zaman tamkaj. Pra-

vijo, da je že zaroen."

„Oh, klepetanje starih bab!" deje Koprivec, katerega je jezilo,

da Boléta ni bilo.

„Mogoe; a vsekako je udno, da grašáka ni bilo semkaj," ugo-

varja uitelj.

„Odpotoval je menda za par dnij," ree Kore, akopram sam tega

ni verjel. „Sedaj pa gospodje, treba, da se organiziramo. Ako vam je

po volji, sniderao se še nocoj, da se dogovorimo, kako nam bo po-

stopati. Dovolj nas je, ako smo energini, dovolj, da vso nasprotno

tolpo spravimo v beg. Shoda menda ne bo vec, in zato je treba le

delati in agitirati na vse kriplje. Osrednji odbor bo postavil Medená,

to je sedaj skoraj gotovo ; za to bo že gospod Anton skrbel — a mi se

ne udamo — nikdar ne, mi ne maramo kruhoborcev, poloviéarjev, naš

kandidát je odlono narodni doktor Hrast." Kore je stal sredi družbe,

vihtel svoj klobúk, ter govoril strastno in naglo.

„Živio Hrast!" klicali so drugi.

Doloili so veerno uro, da se snidejo zopet, in potem jih za-

pusti koncipijent.

Napotil se je domov, a potem se zopet premislil in krenil ven

iz trga.

„Kaj, ko bi šel na Drenovo? Povoda imam dovolj — volilski

shod in — saj so me vekrat vabili! In morebiti vendar jedenkrát po-

zvem resnico o Rudi in o — nji?"

Odloil se je naglo in zavil na stezo, ki je po bližnjici skozi gozd

držala proti Bolétovem gradiu. (Dalje prihodnji.)

Odgovor na Štrekeljevo kritiko moje slovnice.

Gospod dr. Štrekelj je rail mojo Slovensko slovnico za srednje šole

slovenskému svetu objaviti in pri tej priliki mene opozoriti na nekatere

hibe, ki so v knjigi zaostalé. Jako hvaležen sem mu za popravke, e so

opravieni, proti drugim popravkom pa, ki po mojem mnenju niso po-

pravki ampak pomote, imam se braniti. Naj grem po vrsti in dodám ne-

katere opombe in razjasnila.

Pretresovatelj mi oitá

:

1. da v §. 41. uim, kaj präv za práv pomenjajo osebne konnice,

— nedognan uk, o emer je v šolski knjigi najbolje molati. Na to naj
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odgovorim, da ima n. p. grška Cartius-ova in lat. Schmidt-ova slovnica tudi

slien náuk o osebnih konnicah. Slovnica pa se tega náuka težko izogiblje

zato, ker je potrebno opozoriti uence, kako je pomen 1. 2. 3. osebe

v zvezi z obliko dotine osebne konnice, ki je pritaknena na deblo gla-

golovo. Ko bi se uenci ne zavedli te medsobnosti, prestavljali bi n. p, lat.

lauda-tis v slovenšino z obliko h val i -m o. Da je med osebnimi kon-

nicami in med osebnimi zaimeni nekaka zveza, o tem že zarad istega

pomena ni dvomiti. Pretresovateljev citát iz Meyerjeve slovnice sam je

obrnen le proti medialnim oblikam, tedaj meni ne more veljati, ker go-

vorim le o aktivnih oblikah. Ce pretresovatelj pristavlja, da jaz uim
-n t b v 3. osebi je znak veine, dela mi krivicoj kajti jaz uim, v konnici

-n t b je n znak množine ; oziram se na podstavne oblike bere-t o in bero- n t d.

2. Pretresovatelj mi ne more verjeti, da je postal a v 1. osebi jed-

nine iz ô -m. Morda pa verjame Leskien-u, ki dokazuje v knjigi, die De-

clination im Slavisch-Litauischen und Germanischen, Leipzig 1876, kako

daja ô-m (iz ig, äm) glas ^, ô-m (= i g. am) pa "b, zato praesens reka

iz rekô-m in aorist rekia iz rekbra (p. 15).

3. Imperativ recém-b ne smem razlagati iz reko-i-míD, ampak iz

reke-imTs. Evropski ei daja v slovanšini i^ k pa se meha pred e v

, zato je meni le mogoe razložiti recém-b iz reko-i-m-b, prim. gr.

^£YO-t-p,sv; kako pa Vi zagovarjate razlago iz reke-i-mia?

4. Da je predlog sij razložen iz san^ pretresovatelju ni po volji.

Besede n. pr. sn-ésti, s9-sed, s-tiskam imajo jedno in isto pred-

ponko, ki ima zdaj obliko s n, zdaj s o, zdaj s. In e postavim tem trém

oblikam jedno jedino podstavo, storim li kaj drugega, nego e stavijo slov-

niarji sorodnim besedám skupni kore ?

5. Pretresovatelj pravi, da sem si ustvaril posebno pismo, da bi bolje

zaznamoval, katerim glasom stsl. odgovarjajo nsl. Ne vem^ na kaj pretre-

sovatelj meri. Med vokáli pišem samo nosni o mesto navadne pisave a

in to zarad uencev, da vidijo v glasniku 9 svoj o ; med konsonanti pa

pišem zraven mestoma c, da bi tako povdarjal izvir iz kt, gt^ tj ; kažo

na hrvatsko pismo v besedah rei iz*rekti, moci iz*mogti, hocete
iz * hotjete, toda v vseh sluajih (p. 11. 13). Zato tudi ni res, da

jaz zaznamujem jeden sluaj s c, drugega pa ne. Kar se tie postanka nsl.

glasa c : stsl. U iz tj, je razlaganje vzeto iz Miklošia P p. 222, stsl. št iz

sk-j iz Leskiena v Jagievem arhivu I, 58; U iz kt in gt iz posredne

oblike H oziroma žt (zadnje meri na g) je moje mnenje, posneto po ana-

logiji Leskienove razlage. Naj bi tedaj rail pretresovatelj vsaj Miklošievo

in Leskienovo razlaganje loiti od mojih názorov, on pa imenuje vse skupaj

napane in neverjetne.
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6. Da se pretresovatelj vjema z mojim nártom glede razdelitve slov-

niške tvarine po gymnasijih, mi je drago, ne morera pa razumeti obžalo-

vanja, da ni jednak nárt podan tudi za reálke. Reálke imajo 7 razredov,

stsl. pride v 7. razred, in ko bi se uilo kaj iz hrvašine, ono bi se po-

stavilo v 6. razred. Tako bo si, mislim, však uitelj sam izraunil.

7. Nepravi predlogi imajo z veine pristojniški rodilnik za seboj,

blizo kakor slini samostalniki. Zato, pravi Kern , Grundriss der deutschen

Satzlehre, Berlin 1884, taki predlogi práv za práv ne spadajo v slovnico

ampak le v slovnik. Ce sem jih jaz postavil v slovnico po stari navadi,

dal sem jim prostor na prvem mestu, da jih ni treba celo dvakrát razpravljati.

8. Pretresovatelj mi oitá, da preve zahtevam od etrtošolca, e
pravim, da ima vsakako znati, kaj je korenski, izimenski, izglagolski gla-

gol, predno more soditi o dovršnosti, e se ta opira na izvod glagolov.

Tu stoji aut—aut. §. 190 n. p. ui: Izimenski glagoli postanejo v sestavi

dovršni, izglagolski pa trpežni: dokraljevati, izplaevati. Tu tedaj

uenec ima znati, daje kraljevati izvod iz kralj, plaevatipaiz
plaati; e tega ne ve, ne more razumeti, zakaj je dokraljevati do-

vršnik, izplaevati pa trpežnik. Na také primere mislim jaz in želim,

da bi tudi drugi uitelji mislili na také primere. Ce pa pretresovatelj

misii n. p. na glagol pomení ti, ki ga Mikloši razklada kot v. durativum

in ga izvaja iz pomen, Krek pa dosledno piše pomenjati in ima zato

gotovo tudi svoje vzroke, takim mislim jaz nisem dal povoda. Da pa opra-

viene niso, da se dokazati, kajti po isti analogiji lahko reemo, kaj bodo

uenci sklanjali, saj še uene glave samé ne vedo, ima li jele v lokativu

je lénu ali jeleni, saj prvo ui Mikloši, drugo Levstik. Glede etymo-

loginega náuka bo menda pretresovatelj nekaj inae sodil, e pregleda n. p.

Seemúllerjevo knjigo , Leitfaden zum Unterrichte in der deutschen Grammatik

am Obergymnasium nach dem neuen Lehrplane, Wien, 1885.

9. Glede pisave navedenih izgledov je moj nagled tak, V oblištvu

sem imel razjasnjevati in se zato držati sporoenih oblik, samo da sem tu

pa tam zaznamoval samoglasniku zgodovinski znaaj, v skladnji pa mi je

šlo za pomen besednih plemen in oblik, zato sem podával tu besede v se-

danji pisavi, Ce so zaostalé pomote, jaz bi jih popravljal v tem smislu.

10. Kedaj naj pišemo n, kedaj v, bi si jaz pac ne úpal auktoritativno

ustanoviti; glede razlage in pravilnosti naših dosedanjih pisav pa ima

slovnica svoje opazke v §. 20, 4, §. 145, 15, 16.

11. Pretresovatelju se ne dopadá izraz vládni stavek in želi vlá-

da v n i. Še tretji predlog bi bil vladárski. Jaz sem postavil vládni,

ker je ta oblika najprostejša. Ce hoemo regierend prestaviti, lahko re-

kamo vladajo. Teda kakor smo napravili iz prehajavnih glagolov
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prebodne, iz povraivnih povratne, jednako sem postavil mesto

vladavnih vládne, prim. glaven : glava, postaven : postava itd. Da ti

stavki v istini vladajo periodo in da je ta besedna slika res vzeta po posvetni,

državni ali e hoete deželni ali obinski vladi, razumeva se samo ob sebi.

12. Glasništvo je Ausrufergilde. Zato je menda soglasnik Helfer beim

Ausrufen? — Glas je po mojem mnenju preširok pomen: glas ima struna,

lev, pevec itd., potrebujemo pa izraz, ki bi za govorjenje znail ono, kar

znai pismenka za pismo. In ker uže rabimo samoglasnik in soglasnik,

zato sem si dovolil vzeti tudi glasnik za ta pomen.

13. Da je pregibovanje náuk o pregibovanju, razumeva se pac tako

samo ob sebi, kakor se razumeva, da je gramtnatika náuk Tôpl tíov
Y?^[^'~

aaTty.wv ali živalstvo náuk o živalstvu. Ce pretresovatelj graja izraz slo-

votvorje in ob jednem izraz besedotvorje, eš napano je oboje, ter pripo-

roa osnovstvo, naj pomisli, da imenuje Mikloši 2. del svoje slovnice

Stammbildungslehre, imenuje pa tudi 3. del Wortbildungslehre. Dokler naši

uenci nimajo teh korrelativnih pojmov Stamm- in Wortbildung ter zadnje

imenujejo kakor dozdaj po starem še Flexionslehre, taas jim je pa jedino

le postreženo s starim šolskim izrazom vseh drugih šolskih knjig. O rabi

domae terminologije zavraam na predgovor, dasi imam mnenje pretreso-

vateljevo jako hvaliti.

14. Med pisavo analysa in instrukcija ne nahajam pro tislovja.

Ce pretresovatelj misii, da bi naj pridržal lat. c tudi e se glasi kot ä*,

ker pridržujem «/ in s v besedi analysa, na to naj odgovorim, da sem

tako pisal nekako v porazumljenju z onimi gospodi, ki pisejo knjige za

srednje šole, vide, da tudi Nemci zdaj cesto tako ravnajo in lat. c pišejo

kot k, kedar se tako govori; y pa pišem, ker mislim, da je analiza

krivá pisava in kriv izgovor, zarad í kriv, ker ima izvirna beseda v^ ki

se govori kot u, zarad z, ker v gršini ni ^. Nemci se branijo izgovora

Analise in terjajo Anály s e, zakaj pa bi mi popušali?*)

15. Po pravici pretresovatelj opominja, da je mo in krasota slo-

venskega jezika v glagolu, ter graja, e bi kdo nemška substantiva na

-iing vedno prestavljal z glagolnikom. Toda kje, kedaj bo menda vendar

dovoljeno rabiti tudi glagolnik, sicer bi jaz imel iz svoje slovnice izbrisati

iz zadnjega §. zadnji odstavek, ampak tudi celo poglavje o glagolniku. Da bi še

rail pretresovatelj primerjati, kako je Janeži razvijal pomen dotinih predponk.

16. Med hibe šteje pretresovatelj prilog osebkov v zvezi oseb-

kovi glagoli, kažo, naj bi bilo osebkovni, osebski ali oseb-

kovski, eš, da stoji priponka -ov razven rastlinskih imen le na prašanje

*) Tako tudi krivo izgovarjamo in pišerao n. p. atribút m. attribut iz ad-

tibut, kolega m. kolkga iz kon-lega, pojezija m. poesija itd. Pis.
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igav. Morda bi slúžil tudi izraz osebovski ali osebkovni —
drugi pomen pa bi imel vsakako osebski — ; toda vzrok proti obliki

o s e b k o v menda ne velja. Priponka -ov se namre ne staví samo na

prašanje igav, ampak tudi na draga prašanja. Da bi pretresovateljevo

pravilo veljalo, kako bi pa mogli imeti v Ljubljani také nápise, kaki so

n. p. Valvasorjev trg, Vodnikove ali še celo Slonové ulice?

Istina je, da je med besedami igav in recimo Ad am o v glede priponke

nekaka zveza, a ta zveza se mi dozdeva biti na opak, nego jo predstavlja

pretresovatelj. Jaz si namre mislim, da je beseda i g a- v še le potvor-

jena po besedi Adam - o v. Zdi se mi, da so iziraenski posestni prilogi

na -ov slúžili v sliko, da so se po njih porodili novi prilogi celo iz ro-

dilnikov, n. p. njih -o v, iga-v. Tako ui tudi Mikloši II. pod pri-

ponko -ov. Pomen na prašanje igav pa je le jeden pomen prilogov

na -ov, oni pomen, ki ga znai Mikloši pod a) kažo : na imena živih

bitij pritaknen, tvori -ov posestne priloge; ostale pomene znai Mikloši

pod b) v svoji znani in obudovani previdnosti kažo : sicer pomenijo pri-

logi na -ov tvarino, iz kóje je kaj stvorjeno ali slinost (Aehnlichkeit),

pristojnost (Zugehôrigkeit). Da je ta zadnji pomen pod b) v istini lasten

priponki -ov, dá se dokazati na isti nain, po katerem hoe pretreso-

vatelj raztegnoti pomen pod a) na vse sluaje. Kakor imamo namre po

sliki Ad a m- o v tvorjeno prašalko iga-v, jednako imamo po sliki, re-

cimo, lipov, h rastov (les) stvorjeno tudi prašalko k ak -o v. Kakor tedaj

odgovarjamo pod a) na prašanje igav s posestnimi prilogi na -oy, ki

so stvorjeni iz imen živih bitij, jednako odgovarjamo pod b) na prašanje

k a kov tudi , s prilogi na -ov, n. p. lipov, hrastov les, jeleov
rog, slonová kost, Valentinovo bolenje, višnjevo nebo itd.

Ce sem jaz Miklošia práv razumel, stavi pod pomen b) sledee sluaje:

a) priloge, ki znaijo tvarino iz drevesnih in zelišnih imen: hrastov les,

lipov bog, t nov a krona itd; [i) priloge, ki znaijo tudi tvarino iz

drugih imen : k am e nová krogla, otreva srajca Hemd aus otre d. i.

aus grobem, beim Hecheln herabfallenden Flachse ; sem spadá menda tudi

:

polhova (koža) kap a, jabolkov, sirov štrukelj, itd.; y) priloge,

ki znaijo slinost; tu sem šteje Mikloši menda prilog višnjev, n. p.

višnjeva obleka, t. j. obleka, ki ima barvo kakor višnja. Tu sem tedaj

gre tudi Valentinovo bolenje, rakova pot, levovo (junaško) s r c e
,

kralj Matjaš, kraljev bolnik, itd. Tu sem bi spadali tedaj oseb-

kovi stavki, ki stoje kakor osebek; S) priloge, ki znaijo pristojnost;

ta pomen pa je jako širok, kakor káže náuk o rodilniku. Sem stavi menda

Mikloši priloge pogrebova plenica t. j. plenica zapogreb, pod-

jarmova oslica;oslica pod jarmom, jutrova dežela : dežela

28
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proti jutru, deževa m avrarmavra ob dežju. Jaz bi si dovolil,

sem postaviti stolová noga, t. j. noga na stolu, gabrova voda : voda

izpod gabra. Na dalje tudi : mšev, majnikov mesee; tu stoji prilog,

kakor v lat. genetivus explicativus, primeri arbor fici:figovo drevo,

jednako orehovo drevo, bezgov grm, k umov a tráva. Sem spadá

tudi menda gornji sluaj Vodnikove ulice. Na dalje bi stavil tu sem:

špehova salata : sala t a s špehom, križev pot : pot s kri-

žemitd. ; zato menda tudi osebkov glagol. Tako tedaj menim, da je

izraz pravilen. Vsakako pa je pretresovateljeva omejitev glede pomena naše

priponke -ov preozka in neistinita, kakor svedoi cela vrsta primerov, ki

ne spadajo pod prašanje igav. Suma n.

(Dalje prihodnji.)

Književna poroila.
IV.

Politina in kultúrna zgodovina štajerskih Slovencev.

Spisal in založil Ivan Lapajne, v Ljubljani iiatisnil R. Milic 1884, str. XVI -f- 310,

cena vezanema iztisu- 1 gld. 20 kr.

Gosp. Ivan Lapajne je nedávno podal slovenskému obinstvu zgodo-

vinsko-znanstveno knjigo, da bi ž njo izpolnil zeló obutljivo praznoto v

naši literaturi in ob jednem vzbudil zanimanje za domáco zgodovino med

narodnimi uitelji, zlasti pa med Slovensko mladino na štajerskih srednjih

šolah. Vrhu tega je bila še pisateljeva želja, da bi ta knjiga „prodrla

tudi v Ijudske kroge".

Pisatelja samega je plašilo njegovo podjetje in takoj s poetka mora

priznati, da „njegova knjiga nosi nekoliko po krivem naslov zgodovine

štajerskih Slovencev, ker je práv za práv zgodovina skupne Šta-

jerské s posebnim ozirom na slovenski Stajer". Se bolj žalostná

pa je njegova izpoved (na str. IX. in XVI.), „da štajerski Slovenci niti

nimajo svoje posebne zgodovine, da oni niso bili nikdar samostalen národ,

niso imeli jiikoli svoje lastne džave".

Ta trditev ni povscra resnina, eravno se opira na izrek obespo-

štovanega in kompetentnega slovenskega zgodovinarja. Štajerski Slovenci

so sicer že od dávna samo del druge, neslovenské dežele, ali ohranili so

vendar še do denašnjega dné najvažnejša znamenja svoje posebne indi-

viduálnosti, t. j. svoj jezik, svoje obíaje, svoj znaaj in narodno svojo

samozavest. Vse to jih je loilo vsekdar od svojih nemških sosedov in vtis-

nilo jira peat samostalne skupine.

Ta plemenska razlika in individuálna samostalnost štajerskih Slo-

vencev se je izražala vc ali menj vsclej tudi v njih zunanjem življenji,
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v njili cerkvenih razmerah in v politinem razdeljenji. Da, celo politika

se je ozerala vselej na posebno individuálnos štajerskih Slovencev. To

individuálnos so spošovali že prvi podjarmitelji Slovencev — Franki —
in naredili iz južne Štajerské posebno raarko (tako imenovano „južno

marko Karantanije"), ki se je obdržala celo do 1. 1149. kot samostalno

upravljana pokrajina. Dve stoletji pozneje nahajamo zopet skoraj vso južno

Štajersko v oblasti celjskih grófov, ki so skoraj neodvisno vládali po

svojih zemljah kakor pravi deželni knezi. Pozneje, ko se je štajerská de-

lila na pet okrožij, bili sta med njimi dve isto slovenski, t.j. mariborsko

in celjsko. Takrat, kakor se dan danes je bila meja med slovenskimi in

nemškimi Štajerci vrh Radla in ob Muri.

V cerkvenem obziru je pripadala vsa Štajerská na južni stráni Dravé

od 1. 811. pa do 1. 1787. pod akvilejski patrijarhat, bila torej v tem zve-

zana z ostalimi slovenskimi deželami. In tudi sedaj so vsi štajerskí Slo-

venci zjedinjeni v labodski škofiji. — Práv tako imajo štajerskí Slovenci

zase svojo okrožno sodiše v Celji. Uzrokov je torej dovolj, da nam ni

potreba dvojiti, hoemo ali neemo štajerskim Slovencem priznati njih po-

sebno zgodovino.

Prehajaje sedaj na oceno gori imenovane knjige, poudarjati móram

takoj, da je nje pisatelj sára najbolje util nepopolnost dela svojega. Opra-

viuje se s tem, da „ni zgodovinar niti po svojih študijah, niti po svojem

poklicu in da tudi krajevnih razmer ne pozná" (str. XII.). To potrdi

však itatelj, kdor prebere le nekaj stranij „Zgodovine štajerskih Slo-

vencev". Uvidi takoj, da v ti knjigi ni sisteme in metóde. Pisatelj bi

bil veliko prej svoj sraoter dosegel, da je itatelju razkladal dogodke in

odnošaje štajerské Slovenije po analitini, namestu po sintetini raetodi, ker

poslednja preve utrudi in ne prouzroíi nikoli tako jasnih vtisov, kot prvá.

Z jedno besedo : knjiga ni dobro premišljena in v harmonino celoto zdru-

žená, tako da bi vidljivi rezultati itatelja prepriali in za stvar naudušili

;

pogreša se na nji zlasti jasnost historinih dogodkov, pragmatina zveza

in tonost pripovedovanja.

Ker je pisatelj svojo zgodovino „sestavil na podlagi raznih knjig",

zato se ji krparija preve pozná. Ne more se nikakor pohvaliti, da so

kar cele stráni iz drugih knjig in spisov prepísané ter neizpremenjeno pre-

tiskane. Zlasti pa se mora g. pisatelju oitati, da je prepogostoma za-

jemal iz lánkov politinih listov, ker to so vselej kalni viri. Graje

vredno je tudi, da pisatelj vekrat vsporeja dve razlini mnenji (seveda

razlinih zgodovinarjev), pretíska jedno za drugim, a ne odloi se za no-

beno in ne pokaže svojemu itatelju, kaj se njemu zdi pravo (n. pr. na

str. 31., 4y., 45.). Ra\no tako mrgolí po ti zgodovini vse polno tistih

28*
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„menda", ki ni ne povedó, a potrpežljivega bralca lahko tako ujeze, da

nejevoljen knjigo potisne od sebe.

Ker je knjiga premalo premišljena in preve „rahla", zato opažamo

v nji práv pogostoma, da naslovi poglavij in oddelkov vec obeajo, nego

podajajo. Pripeti se tudi pisatelju, da ne pripoveduje stvari o pravem asu,

ali na svojem mestu (str. 127 o patrijarhu Gottfriedu). Mnogo izrazov in

razmer ne tolniai na tistem mestu, kjer govorí prvikrat o njih, nego še

le pozneje (n. pr. „Kruce"), in tako prouzrouje nepotrebno opetovanje,

n. pr. str. 57. omeni še le, kje je bil grád Eppenstein, dasiravno je že

na str. 54. govoril o posestvih Eppensteincev. Ponavlja se dalje o rojstvenem

mestu SV. Hieronyma (str. 10. in 19.), o Sibinjaninu Janku (98 in 109),

o „gajžlarjih" (79 in 139), o Zajkloštru (127), o latinskí soli v Rušali (148) itd.

Z jedne stráni bi bila knjiga rada „populárna" in torej nepreob-

širna ; a z druge prináša zopet nepotrebne „ekskurze", (kakor na str. 113)

in podrobnosti, n. pr. str. 11, o rimski hiši v Reji, potem na str. 29.,

32. in 53. Sploh bi bil moral g. pisatelj vse izpustiti, kar ni še doloeno,

ali menj gotovo. S tem bi bil veliko bolj ustregel itateljem svojim in

knjiga bi se bila bolj prikúpila itajoemu národu.

Ocenjevatelj „Zgodovine štajerskili Slovencev" se spotika najbolj ob tu

naštete splošne nedostatnosti, ob to, da g. pisatelj opisane dogodke

preve naivno in zunanje presoja, ne da bi jih izkušal opraviiti v dúhu

in mišljenji tedanjih asov ali pa pretolmaiti po vplivu višjih, splošno

delujoih idej. (Zakaj ni g. pisatelj ocenil protestantovske dobe na Slo-

venskem po vrednosti in zasluženji, zakaj izraža malo ne na isti stráni

(XV.) protivná mnenja o nji, to bode však izobražen Slovenec lahko presodil).

Nasproti ternu pa radi oprašamo g. pisatelju marsikateri manjši po-

grešek, ki se je tu pa tam priklatil v njegovo knjigo, kakor se to zgaja

pri vseh jednakih knjigah. Da te manje pomote vendar-le naštevam, prihaja

od todi, ker je g. pisatelj sam izrazil željo, naj bi se mu „popravki" pošiljali,

da bode „pri mogoem drugem natisu tudi te popravke z vspehom porabil."

Tako „strašansko" miroljubni stari Slovenci vendar-le niso bili, kakor

tolmai g. Lapajne na str. XIII., drugae ne bi bili plenili in ropali z

Avari vred, premagovali in razdirali mesta ter celo Langobarde stoletja in

stoletja strahovali. Tudi niso bili Slovenci nikoli tako potrpežljive ovice,

da bi bili prostovoljno prepušali zemljiša svoja nemškim vitezom (str. XIV.)

— Razmere med prvotnimi, nekeltskimi prebivalci slovenskih dežel in

med nadošlimi, zmagajoimi Kelti niso dovolj pojasnjene. Tudi ni dopu-

Beno zamenjavati rimsko z etrušansko kulturo po naših deželah (str. 2).

•— Da bi bile Túre dobile ime od Tavriskov, to je samo nemško „sle-

pilo". ^ Na str. 4. bi bil moral g. pisatelj omeniti tudi predzgodovin-
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skega pokopališca v Ruš ah (pr: Wurmbrand, Das Urnenfeld von Maria

Rast, Braunschweig 1879). Tu bi bilo tudi zeló umestno malo obširneje

izpregovoriti o muogoštevilnih gomilah, ki se nahajajo skoraj po vsem

dolenjem Štajerskera, zlasti pa v hoki fari (Múllner, Mittheilungen der

Central-Commision 1878, pg. LXXXIII). — Mnenje, da so s poetka vsi

Slovani bivali ob Dunavu, a da so bili od Keltov nazaj za Karpate po-

tisneni (str. 5, 23.), to mnenje se oslanja na napano tolmaenje Nestor-

jeve kronike, katero je zakrivil Šafárik. — Sv. Hieronym se ni porodil v

Strigovi v Medjimurji (str. 10), nego v Strigonu (denašnji Stržanj) na

meji med Dalmacijo in Panonijo, Zato so tudi vse posledice napane, ka-

tere izvaja g. pisatelj iz tega krivega mnenja. — Candin (str. 18) je

samo nemška spaka namesto Hajdine, (kjer so ..hajdje" = Rimljani pre-

bivali). — Krší^anstvo so med jiižno-štajerske Slovence razširili gotovo akvi-

lejski duhovniki, ker je ta del naše domovine vedno spadal k akvilejski

patrijarhovini. uden je izraz „selilni škof" (str. 20) za „chorepiscopus",

ki je opravljal v obširni vladikovini vsa tista višepastirska opravila, pri

katerih se ne zahteva škofovska jurisdikcija.

O prvotno slovenskih krajevnih imenih po srednjem in gorenjem Šta-

jerskem bi se bilo dalo še vec izbrati iz Kronesove knjige „Zur Geschichte

der ältesten, insbesondere deutschen Ansiedelung des steierischen Oberlandes,

Graz 1870." Iz te razprave bi se bil g. pisatelj preprial, da ime de-

našnjega trga Aussee, prihaja res od slovenské besede „Jelša" (str. 3).

O leži ,,dudlipinske žnpanije" ne more se ni vec dvojiti (str. 41,

50, 289), ker je Felicetti to že dávno doloôil. Pisatelj t e o cene ni ni-

kjer trdil, da je „Dudleipa" vas blizu Radgone (str. 50), nego rekel je

le, da je omenjena županija obsezala v so dolino, ki se odpira od Rad-

gone na vzhodno in jugo-vzhodno strán. Ime samo je isto slovan'^ko,

namre dul i ba, dolíba (s predložením d pred I in izpremenjenim i v

nemški ei) in pomenijo isto, kar nemški „Mulde, Muldenthal". Po Hr-

vaškem in po Dalmaciji je omenjena beseda v navedenem pomenu isto na-

vadna in morala je nekedaj tudi Slovencem znana bití. Da, še celo na
v

Ceškem je ta beseda domaa, ker najjužnejše okrožje eško imenovalo se

je v srednjem veku: Tu tlie p, Tutleib(e), Dudleipa, torej malo ne

popolnoma jednako, kakor radgonska županija.

Zi til ines feld (str. 50) mora se vsakako primerjati s „cetinjsko

polje", katero se po jugoslovanskih deželah na mnogih mestih nahaja. Cet-
linjanin je lovek iz župe cetinjske in Ceklini (í se v našem jeziku

rad izpreminja v /í, primeri : „soldat" in „soldak", „Sotla" in „Sokla",

,,kiklja" in nemški ,,Kittel" i. t. d.) je rnogorsko pleme. Od kod to ime

izvira, ne pravi veliki „Rjenik" jugoslavenske akademije L pg. 767 in 776.
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Ob upravnih razmerah v srednjera veku bi bil moral g. pisa-

telj malo vec izpregovoriti, nego ono, kar se nahaja na str. 51. in 59.

njegove knjige. Napacna je trditev, da so kedaj „mejni grófi" vládali nad

vso Karantanij o. Tu g. pisatelj pozabíja, da je bila Koroška voj-

vodina in da je ona imela izven pravih svojib mej na južní in vzhodni

stráni posebne, k nji pripadajoe marke. O teh raarkah pa g. pisatelj nima

jasnega pojma in zato misii (na str. 52), da je dolenja marka obse-

zala le posestva grófa Viljelma in še le na str, 56. omenja, da se je do-

lenja marka razprostirala „skoro od Dravé do Save". Po cerkveni razde-

litvi bi se dalo zares soditi, da je bila Dravá meja med gorenjo in do-

lenjo karantansko marko, ali verjetno je, da je poslednja (vsaj iz poetka)

sezala še dalje proti severo-vzhodu, ker 1, 970. se spominja „Markwardova

marka" ob dolenji Muri in Rabi (!), ter 1,980. „Rachwinova grofija

o b Dravi". Dolenja koroška marka je morala torej vsakako sezati tudi

na severno strán Dravé, najmenj do ,,Slovenskih goric".

Še ve, nego o deželni upraví, moralo bi se bilo povedati o „cer-

kvenih razmerah", ker tisto, kar nam g. pisatelj na str. 60. in 61. po-

daja, je vendar-le premalo, ako se pomisli, kako zamotane so bile tudi

cerkrene razmere v srednjem veku in ako se preudari, da na podlagi cer-

kvene razdelitve se morejo vekrnt tudi politine razmere pojasniti,

G. pisatelj se je po pravici oziral zlasti na zgodovino celjskih grófov

(str. 87— 100). Vendar pogrešamo, da ni dovolj pojasnil, kakov velik vpliv

so imeli ti grofje vsled svojih mnogobrojnih posestev in rodovinskih zvez

z najodlinejšimi družinami tedanjega aša. Ne omenja se n. pr. (str. 93

in 94) da je bil celjski gróf Hermann IT. tudi z Goriani in z oger-

skimi plemii Gara v sorodstvu. In vendar sta ravno te dve zvezi zeló

vážni za Slovensko (o priliki bojev za ortenburška posestva) in za ogersko

zgodovino (Ogri so bili kralja Sigmunda celo zaprli, ali oslobodili so ga

plemii Gara). Splob imajo Celjani svoje zasluge tudi za jedinstvo Slo-

vencev, ker so oni politino vezali lep del tako zeló razkosanega národa.

Razmerja med Celjani in cesarjem Friderikom III. g. pisatelj ni dobro

pojasnil. Celjski grofje niso bili vazali Habsburžanov (izvzemši gledé

nekaterih posestev), nego cesar Karol IV. je bil podelil celjskim grófom

1. 1372, posebno okrožje imenovano ,,celjska grofija". Še menj pa so mogli

Celjani odvisni biti od Habsburžanov po 1. 1436., ko so bili od cesarja Si-

gismunda v knežji stan povzdigneni in so si prisvojili mnogo posestev na

Hrvaškem in v Slavoniji. Da se je omenjeno povzdignenje zgodilo proti

volji Friderika III. ne odlouje ni, ker poslednji ni imel pravice protesto-

vati. Neodvisnost Celjanov spriuje zlasti njih veliká mo, katero tudi g
pisatelj omenja (str. 101), potem pa, da je isti cesar Friderik III. sklenil
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pogodbo s Celjani gledé dednega nasledstva, kakor n. pr. z Luksemburžani

ali Goriéani. — Gledé celjske povesti ozirati bi se bil moral g. pisatelj

ne samo na Orožnovo kroniko, nego tiidi na vse novejše preiskave prof.

K r o n e s a , ki je v svojih mnogoštevilnih preiskavah dobro razbistril vso

celjsko zgodovino.

Dolgotrajni razpori med Leopoldovci in Albertovci so se obutili živo

tudi na dolenjem Štajerskem, zato bi bilo dobro ta oddelek domáce zgo-

dovine obširneje obdelati.

Nekatere dogodke pripisuje g. pisatelj preve le osebnemu vplivu

nekaterih raož, ko bi se moralo poudarjati, da so bili oni le nosilci

splošnih idej in da so za njimi stále še cele vrste politinih somišljenikov.

V mislih imamo tu B au mki r c h n cr j a, o katerem bi se lahko sodilo,

da se je le on sam protivil cesarju, a no, da je bil on le orožje na široko

razpletenega plemiškega upora. Treba narare pomisliti na tedanja poli-

tiška nasprotja med absolutistinim vladarjem in po avtonomiji hrepeneim

plemstvom, ako se hoejo razumeti nagibi Baumkirchnerjevega postopanja.

Ravno to velja tudi o nasprotovanji celjskoga grófa Ulrika II. in o njegovih

mnogovrstnih spletkah proti cesarju Frideriku III. Tudi uzroki srditih

turških bojev ob meji Štajerské v letih 1657—16G4. niso isto ni pojas-

neni s tedanjimi raznierami v Erdelji (str. 183— 186).

Tudi ob „uplemenitvi" T e h a r a n o v bi bil g. pisatelj lahko kaj

omenil, ker je ta zgodovinski dogodek zeló popularen postal in ker se slo-

venski leposlovci kaj radi poslužujejo te snoví.

Precéj obširno razpravlja g. pisatelj „turške vojske v novem veku"

(str. 176— 187). Samo tega pogrešamo, da se ne poudarja izrecno, kako

so vse notranje-avstrijsk e, slovenské dežele skúp no postopale

proti skupnemu sovražniku, in kako so njih poslanci na skupnih zborih

(v Inn.sbrucku 1. 1518., v Slov. Gradci 1530., v Spodnjem Draubergu 1531.,

v Pragi 1542. i. t. d.) ukrepali, kako bi bilo najuspešneje obraniti se

vsem Slovencem pretee sile. Slovenskí deželni stanovi so najbolj pripo-

mogli k utemeljitvi vojaško Krajine in tu bi bilo na mestu opomniti,

kako so se zlasti Štajerci prizadevali osnovati tako imenovano Sloven-

sko (windische) ali varaždinsko vojaško granico. — O Kacijanerjevi

nesrei pri Oseku 1. 1537. g. pisatelj popolnoma moli, eravno se je

najbliže tikala tudi Štajercev, katere je takrat vodil njih deželni glavar

Janez Ungnad.
O turških vojnah govore, moral bi bil g. pisatelj vendar tudi ome-

niti, da so bili kristjani 1. 1575. pri Budaških potoleni in da so vsled

tega z vejo silo napadali notranje-avstrijí=ko dožole doklcr niso bili 1. 1593.

pri Si s ku užugani. — Montekukulijeva bitka s Turki 1. 1664. opisuje se
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na str. 185., ali še le na str. 188 se pové, da se je ta bitka vršila pri

S t. Gothardu. To mora pri nevešem itatelji gotovo le zmešnjavo pro-

uzroiti.

Uzrok magnatske zarote na Ogerskem je bil drugaen, nego tisti,

katerega navaja g. pisatelj na str. 188. — Ob vladi populárne cesarice

Marije Terezije in njenega velikega siná Jozefa 11., potem o njiju

upravnih in sodskih reformah, ob uredbi katastra in novem razdeljenji

davkov i. t. d. moral bi bil g. pisatelj pac veliko vec povedati, nego je to

storil na treh straneh (in nekoliko tudi v kultúrni zgodovini), ker je vse

to globoko sezalo v javno življenje ker in so ti dogodki po nekoliko še dobro

v spominu tudi navadnega kmeta. Tu bi bil torej na mestu malo natan-

nejši pouk za neizobraženega itatelja. Tudi francoske vojne bi se bile

lahko obdelale malo obširneje.

Mnogo obširneje pa se govori v Lapajnetovi knjigi o najnovejših do-

godkih (eravno so ti preve le po a s n i k i h posneti)
;

potem o cerkvab

in samostanih v zadnjih stoletjih (218

—

227); o kultúrni zgodovini Slo-

vencev (227— 241); o šolstvu (241—257); o nekaterih imenitnih štajer-

skib Slovencih v novem veku (257— 263) ; in o raznih elementarnih ne-

zgodah in nadlogah (264—272).

Vse delo završuje ,,zgodovina mest in trgov" od 273. do 309. straní.

Tu nam podaje g. pisatelj mnogo prezanimivih rtic o pojedinih važnejših

krajih na spodnjem Stajerskem, vendar bi bil lahko še marsikaj zanimivega

pridodal iz Jani scheveg a topografinega leksikona Štajerské (n. pr. da

se v gorenjem sevniškem grádu nahaja slovenskí nápis : ,,na pána boga

mi houffanje" in še drug glagolski nápis); ali pa iz Orožnove izvrstne

zbirke ,,Das Bisthum und die Diôcese Lavant" (n. pr. o grobu Kacijanerja

v Gorenjem grádu) i. t. d.

Gledé jezika mi je omeniti, da je knjiga v obce práv popularno pi-

sana, ali da ima vendar nekoliko jezikovnih napak, katerih bi se

bilo práv lahko izogniti. Práv barbarskí se glasi n. pr. „rodo-

vinsko drevo", potem ko Cigaleteva terminologija ui, da se „ Stammtafel

"

slovenskí imenuje r o d o v n i k in potem ko je Jesenko to besedo tudi že

prakticno uvedel v šolske knjige. Uimo se rajši in ne kujmo zmerom

novih besed. Ravno tako okoren je tudi izraz „rudosrebrne jame" (str. 59).

Napano je, „dajeP. opisoval turške vojske v M. L." (str. 111); slabo

se glasi: „ime imeti"
;
po nemško je zavilo : „ubogljiv" (123), „v Sekavíí"

(124); „johaniíerji" (125) i. t. d. Mnogokrat g. pisatelj omahuje v pi-

savi krajevnih imen n. pr. Ži c e (str. 60) in Z aj e c (str. 125). G. La-

pajne píše dosledno „Medjimurje", ali to ni niti Slovensko (Medmurje), niti
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hrvaško (Medjwmurje.) Na str. 182 rabi se beseda „vstajnik" in hitro

potem „vstaš". „Boeskay" (str. 182) je sicer le tiskovna pomotá, ali

vendar zeló nevšena. V pisavi madjarskih imen opaža se sploh mnogo

nepravilnostij, n. pr. Forgacs in Forgach (196); Sitvatorok namesta

„Žitvatorok" (182); Serinvar je madjarska oblika za ,,Zrinijev grád"

(184) i. t. d.

Nekateri stavki so zeló slaboglasni, n. pr. ,,Friderik se ga ni mogel

prej rešiti, dokler ga ni bila nagla smrt pograbila" (str. 109). „Poleg

tega, da je moral kmet svoji gospodski najprvo zemljiše obdelati, moral

je grófom sezidati gradove i. t. d." (str. 123). ,,S svojo ženitvijo z bo-

gato princesinjo" (str. 157). „Padlo je Turkom v oblast za 100 let"

(str. 181). Ali se je to že naprej doloilo, koliko let je mestu ostati v

turški oblasti?

Ne gledé na te pogreške in nedostatnosti je g. Lapajnetova knjiga

vsega priporoenja vredna, ker bode gotovo budila v srcih naše mladine

Ijubezen do poznavanja lepe štajerské domovine in tako izpolnila namen,

katerega ji je postavil pisatelj. G. Lapajne zaslužuje, da ga slovenské razum-

ništvo podpira v njegovem prizadevanji in da mu tako povrne ne malé

stroške, katere je imel z omenjeno knjigo. Zlasti jo priporoamo šolskim

prijateljem, da jo kupujejo kakor darilo siromašnejšim uencem, ki si je sami

ne morejo omisliti. Šimon Rutar.

Slovenskí glasnik.

Pisatelji Hlovenski, ki mislijo lei;ošn.ji letopis „Matice Slovenské"
podpirati s svojimi doneski, prošeni so, da bi rokopise svoje vsaj do 1. av-

ffusta 1. 1. poslali dništvenemn odboru ali pa naravnost Matiinemu odbor-

niku F r. Levcu.

Nove knjige slovenské. Antona Martina Slomšeka zbrani spisi.

eterta knjiga: Razli ao blago. Zbval, uredil in izdal Mih. Lendovšek,
župnik Makolski. Natisnila tiskarna družbe sv. Mohovja v Celovci 1885, 8., 428 str.

Tržná cena etrti knjigi je 1 gld. 40 k. za trdo vezan, 1 gld. 30 k. za broširan

iztis Pri ^. izdavatelji (pošta Makole — Maxau bei Pôltschach) pa se dobiva po
1 gld. s poštnino vred.

Zlatá vredna knjiga, ki se smé prištevati pravim biserom književnosti slo-

venské, kajti polna je najlepših, najplemenitejših naukov. Pokojni Slomšek se nam
iž nje odseva kot pravi uenik in vzgojevatelj národa svojega, poln Ijubezni do

šole in napredka, prijatelj resnine omike, skrbán pospeševalec dušne in telesne

sreíe dragih svojih Slovencev, iskren domojjub, zvest državljan. Zdi se nam,
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da se v tem etrtem zvezku še lepše zrcali vsa vélika duša, ves blagi znaaj nepo-

zabljivega škofa nego v njegovih pesmih, basnih, povestih in životopisih, katere so

nam prinesli prvi trije zvezki. Však sestavek nam káže, da je Slomšek pisal ne

samo z bistro glavo, ampak tudi z gorkim srcem, in kakor blagodejen rythmus

doni iz njegovih zveneih perijod, tako se njegova zdaj krepka, zdaj mehka, zdaj

ostrá, zdaj blaga beseda prilega našemu srcu.

Knjiga je razdeljena na tri poglavja z naslednjo vsebino: I. Š o la in od-

goja; II. národná politika in narodno go spod ar st vo; III. rázna
pouná tvarina, ter obseza skupno sedeminsedemdeset po obsegu in vsebini

jako raznovrstnih sestavkov, katere je g. izdavatelj nabral po Drobtinicah, Novicah,

Zgodnji Danici, Carinthiji, po raznih knjigali, asopisih in pastirskih listih. Samo
tisti, kdor se je kdaj peal z uredovanjem také ogromne in po toliko mestih raz-

tresene tvarine, vedel bode ocenjevati ves trud in vso zaslugo g. izdavatelja župnika

Lendovška, ki v tem svojem poslu káže toliko spretnost, da se nain, kakor on

ureduje Slomškove zbrane spise, sme naravnost uzoren imenovati. Naj Slovenci

g. izdavatelju pokažejo svojo zali\ alnost ter poskrbé, da se kmalu razprodá knjiga,

katera resnino zaslúži postati pravá národná knjiga.

Oveselila nas je tudi novica, da se .s poetkom prihodnjega leta I. knjigi

(„Pesmi") in II. knjigi (,.Basni, prilike in povesti") oskrbi že drugi natis; zdaj

je na razpolaganje le še nekoliko izvodov; oba zvezka, kakor tudi III. knjiga

(,.2ivotopisi'') se dobivajo po jako znižani ceni pri g. izdavatelji; prvá knjiga po

50 kr. , druga in tretja po 70 kr. Ceno IV. knjige, kakor tudi adreso izdavateljevo

smo naznanili že zgoraj.

— „Ljudske knjižnice" 9. zvezek nam prináša kpnec Šuleve povesti

„Mati in sin", dalje povest iz asov grške vstaje „Sotir'-', katero je poslovenil

H. Majer; povest „Gróf Ruginski", poslovenjeno iz nemškega in pravljico

„Stari grád", katero je spisal Ivan Jenko. — 10. zvezek nam podaje „Krátke
povesti v pouk in za ba vo", katere je zapisal J. S. Gombarov. Zbirka ob-

seza šestnajst povestij, ki so bile deloma natisnene že v „Vrtci". — Sploh je opa-

zovati, da „Ljudska knjižnica" lepo napreduje, in ker je to literarno podjetje pre-

koristno in vse hvale vredno, priporoamo je še jeden pot dijakom, vsem rodi-

teljem in kmetskim gospodarjem. —
— G. knjigar in tiskar Ivan Krajec v Novem Mestu je zadnje tedne dal

na svetlo spet ve slovenskih knjig, na katere obraamo pozornost itajoega ob-

instva. Te knjige so: Spisi Krištofa Smida, poslovenjeni mladini v zabavo

in pouk. VI. zvezek: Ferdinand, udapolno življenje mladega španjskega gro-

fia. Poslovenil P. F 1 o r e n t i n Hrovat. V Novem Mestu 1884, 8, 146 str. Cena?
— Izvrstno berilo za mlade Ijudi ; a tudi starejši bodo s pridom brali lepo povest.

Roditeljem, ki imajo kaj šolske dece, bodi vsa zbirka Krajevih spisov Krištofa

Smida kar najtopleje priporoena.

— Krajeve .Národne bibliotéke" 13. do 16. snopi ('cena 60 kr.) Sio-

vencem iz nová podaje „Babico" Božene Nemcove, katero je prekrasno na slo-

venskí jezik preložil Fr. Cegnar. „Babica" je že blizu dvajset let zaradi

svoje prelepe vsebine in zaradi divnega jezika pravá svojina národa slovenskega,

ki jo je prebiral in jo še prebira s tisto slastjo, kakor eški národ prebira eški
izvirnik. A le teško je bilo dobiti v roke Janežievo „Cvetje", kjer je bila „Babica"

prvi natisnena. Právo sta zatorej pogodila oba, záložník in prelagatelj, da sta

slovenskému národu to lepo knjigo poklonila v drugem izdanji.
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— „Senilia." Poezije v prozi Ivana S. Turgeneva. Pi-evel Alek-

sander Hudovernik. Ta spis obseza Krajeve ^Národne bibliotéke" 17. snopiô,

kateremu je cena 15 k. O tem proizvodu Turgenevljem je „Ljubljanski Zvon" že

obširneje pisal v svojem II. letniku na 193. str in v IV. letniku na 753. stráni.

Zatorej zadostuj, ako omenjamo, da se Hudovernikov prevod práv lepo bere.

— 18. snopi „Národne bibliotéke" nas je oveselil z drugim delom

zbranih spisov Andrej kovega Jožeta, in sicer so natisnene v tem zvezku

sledee slike iz domaega življenja: Matevž Klander. — Spiritus familiaris. —
Zgodovina motniškega polža. — Gregelj Košenina. — Préprosti jezik, Ijabeznivo

pripovedovanje in natanna karakteristika delujoih oseb nam pri Podmiljšéaku

ugaja toliko bol j, ker nam zadnje ase nekateri pisatelji slovenski kvarijo zdrav

ukus, pišoi tako „genijalen" jezik, da ga navaden lovek ne more umeti, rišoi

znaaje, ki so morebiti možni na lani, a ne na našem planétu, in junake svoje

postavljajoi v situvacije, ki so vse drugo prej nego naravno-loveške, Kaj bi dan-

danes, rekel Jui-i ko bi še živel ?

— „Dramatino društvo" v Ljubljani je dalo na svetlo ,Slov en ske Tali j e"

52. zvezek, ki je debel nad 26 tiskovnih pol, obscza šest gledaliških iger ter stoji

2 gld. Vsebina ji je ta: 1. Deborah. Národná igra v štirih dejanjih. Spísal dr.

5. H. Mosenthal. poslovenil F r. Cegnar. Prevod, z veine v verzih, je do-

vrSen. — 2. Rcvizor. Komedija v petih dejanjih. Ruski sp'sal Nikol aj Vasil-

jevi Gogol, preložil Ivan Vesel. Hvaležni smo g. žnpnikn Veselú, da nam

je poslovenil to po vsem svetiT sloveo, klasino komedijo Gogolovo. Med vsemi

Slovenci, ki so kdaj prelagali ruské pesnike na slovenski jezik, je brez ugovora

najspretnejši g. Ivan Vesel; jezik mu je lep, verz pravilen, stik poln in doneô;

njegovi prevodi iz Puškina in Lermontova se smejo imenovati dovšení. To spi"et-

nost svojo nam g. Vesel jasno káže tudí v prozi, in ,,Revizor" se bere tako lepo,

da je gotovo opraviena želja naSa, naj bi . g. župnik kmaln spet razveselil

Slovence s prevodom kakega klasinega dela ruskega. — 3. O e so rekli , d a

le! Gluma s petjem v jednem dejanji, spísala G pi. Moser.in A. Arronge,
preložil Fr. Konan. Godba R. Bíalova. — 4. Samo zaproke. Gluma v jed-

nom dejanji. Po W. Fridrichu preložil Ivan Kal.-in — 5. Perzijski Sal.

Saloigra v jednem dejanji. Spísal Aleksander Dumas, preložil Ivan Kalán. —
6. Kdor se poslednji smeje! Gluma v jednem dejanji. Spísala Marija
Knaufova, preložil Ivan Kalán- Poslednje štiri igre so namenjene malim do-

mácim predstavám in italniškim gledališem in bodo zatorej diletantom našim

gotovo dobro došlé, zlasti ker jím tudí v jezíkovnem oziru ni niesa oitati, kajtí

g. Ivan Kalán, ki je poslovenil zadnje tri ígrice, je Slovencem dobro znan ne

samú kot jeden najpridnejših, ampak tudi kot jeden nnjboljših prelagateljev, ki

je že marsikatero tujo gledališko igro ndomail po slovenskíh ítalnicah.

Ker so razmere v Ljubljani také, da se iz raznih uzrokov (katere smo de-

loma razpravljali že o drugi priliki, kolikor je sploh možno pisati o njih), ne

more ukoreniniti javno Slovensko gledališe, moramo pa veselí bití, da slovonsko

dramatino društvo tiho, a vspešno dela vsaj na književnem polji slovcnskem;

kajti preskrbelo je diletantovskim gledališem naším že obširen in primeroma práv

dober repertoár. Poleg društvenega predsednika g. cesarskega svetovalca Ivana
Mu r nik a ima za društvo najve zaslug blagajnik g. dr. Jo s. Staré, ki z do-

moljubno požrtvovalnostjo, neumorno pridnostjo iu redko natannostjo skrbí za

to, da društvo vsaj astno živí; in ako tudi, zlasti zadnja leta, ne more kazatj
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sijajnih vspehov v gledališi, ponosno je laliko na , Slovensko Talijo ", na gleda-

liških iger bogato zbirko, ki je letos sreóno dospela že do 52. zvezka. uditi se

moramo, da društvo pri skromnih dohodkih svojih še toliko deluje; podpora de-

želnega zbora je majhna (500 gld.), podpornih lanov društvo niti 200 nima; do-

hodki osmih gledaliških prestav so znášali okoli 1000 gld., tako da je imelo društvo

skupnih dohodkov okoli 1900 gld. Ravno toliko so znášali stroški. Vsega premo-

ženja je 5600 gld.

— Zadnje ase lepo napreduje pri nas txidi tista vrsta pripovedne literatúre,

ki je najprej naraenjena srednji šolski mladini, in to mora veseliti vsakega domoljuba,

kajti však vé iz svoje izkušnje, kako vpliva lepa knjiga na dovzetna mladostna

srca. V to vrsto knjig prištevamo zlasti Giontinijevo in Krajevo izdanje Kr, Šmidovih

spisov in mariborsko „Ljudsko knjižnico". S temi knjigami se je zamašila pri nas

veliká praznina. Mladi šolarji so iraeli sicer že izvrstni „Vrtec" ; zrelejši dijaki so

brali „Kres"in „Ljubljanski Zvon", dasi nobeden teh dveh listov práv za práv ni pisan

za šolsko mladino ; a jako smo pogrešali knjig, da bi jih brali šolarji med 10. in

16. letom. Zdaj se je zaelo skrbeti tudi za té. In nedávno je izdal g. tiskar in

založnik J. R. Milic v Ljubljani knjigo, katero posebno priporoamo mladini in

vsem, ki imajo kaj posla z mladimi Ijudmi. Imenuje se: 05e naš. Povest za mla-

dos in kršansko Ijudstvo. Po priporoenji astitljivega duhovna iz nemškega

poflovenil Fr. Malavaši. Drugi pregledani natis. V Ljubljani 1886, 8, 227 str.

.Cena solidno vezani knjigi samo 60 kr.
;
po posti 5 kr. ve. Te knjige bi ne smeli

pogrešati v nobeni šolski knjižnici, v nobeni slovenskí obitelji, kajti podaje nam

lepo povest v lepi obliki.

— Spet nová šolska knjiga slovenská! Imenuje se: Aritmetika za ui-
teljiša. Spisal Fr. vitez Monik; po drugem natisku poslovenil J. Cele-

stína. Natisnila in založila Ig. pi. Kleinmayer et Fed. Bamberg v Ljubljani 1885,

8, 288 str. Cena 1 gld. 10 kr. ; v plátno vezani kjigi 1 gld. 30 kr. G. prof. Celestína,

ki nam je zadnji dve leti po izvrstnem Moniku na slovenšino preložil vse aritmetine

in geometrine knjige, kolikor se jih potrebuje na spodnji gimnaziji, priredil je s to

knjigo tudi našim uiteljišem prepotrebno Slovensko uilo. Kakor vse une knjige

Celestinove, odlikiije se tudi ta s svojim izbornim in pozornim jezikom, s krepko

stilizacijo, izvrstno terminologijo in z lepo odbranimi nalogarai. Knjiga obseza poleg

navadne aritmetine une tvarine tudi dodatek, v katerem nam g. pisatelj podaje na

uiteijiših predpisani náuk o jednostavnem knjigovodstvu. Zlasti v tem poglavji je

moral g. prela gatelj uvesti ve novih slovenskih termínov, o katerih se mora rei, da

jih je práv dobro pogodil. Knjiga je na trdnem papirji tiskana s razprtim garmon-

dom in vsa nje oblika je taká, kakeršne zahtevajo ministerski predpisi od šolskih

knjig. S to lepo knjigo se je šolska literatúra naša izdatno obogatila. To se vé,

da bode tiste Atlante naše, ki zadnje ase slovenski glóbus nosijo na svojih or-

jaških ramah, silno jezilo, da je Celestinovo „Aritmetiko" spet založil nemški

tiskar in knjigar g. Bamberg. A ti velikáni slovenski ne poraislijo, da s svojim

otrojim kljubovanjem in neumnim zabavljanjem premotijo morebiti kakega poli-

tinega evljarja, nikakor pa ne pametnih, razsodnih domoljubov, ki se veselé

vsakega domaega literarnega napredka. Odkod bi bili vzeli slovenské une
knjige za spodnjo gimnazijo, da nam jih ni založil Bamberg? Iz njegovega

založništva je zadnji dve leti izšlo pet matematinih knjig Celestinovih ; Bamberg

je založil latinské vaje Kermavnarjeve za 3. in 4. razred, Kermavnarjevo latinsko

slovnico, Wiesthalerjeve latinské vaje za 1. in 2. razred, Rožekov latinsko-slovenski
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slovar, Erjavevo mineralogijo in Senekovievo fiziko; on nam je priredil izdanje

Gregorióevih poezij v dôstojní obliki ter nam tudi Stritaija, Preširna in Funt-

kovega ,Zlatoroga' podá v novih, dovršeno lepih izdavah; vrhu tega je nakúpil

ve slovenskih rokopisov in plauje pisateljem slovenskim nenavadno visoke na-

grade. Za takega knjigarja ni treba delati reklame Matiinim odborníkom (kar se

jim je oitalo nekje), kajti Bamberg najboljšo reklamo zase dela |s knjigami svo-

jimi sam. In pisatelji slovenski so tudi tako pametni, da ne poslušajo teh politinih

literátov.

„Fiilirer tluch Krain und die Landesliauptstadt Laibach. Mit Ansichten

von Laibach und anderen hervorragenden Orten in Oberkrain und einem Plané

von Laibach. Von Peter v. Radics; Verlag von J. Giontini, Laibach 1885, 8,

84. Cena 75 kr. — Ta Icpa knjižica bode dobro došla vsem tujcem. ki potujejo

po naši deželi, a tudi domaín nájde v nji marsikatero dobro zrno. Pisatelj naj-

prej na krátko omenja ležo, nieje, gorovje, vodovje in podnebje kranjske dežele;

potem navaja glavne momente i z deželne zgodovine, obširno opisuje Ljubljano in

njé znamenitosti ter iiapósled spremlja bralca na prelepo Gorenjsko, na Ijubez-

nivo Dolenjsko in na prezanimivo Notranjsko. Povsod poleg topinih in prirodnih

posebnostij navaja tudi zgodovinske znamenitosti. Knjižico lepša deset práv edno
zvršenih podôb, ki nam od treh stranij kažejo Ljubljano, Podturen, Bied, Bohinj,

Savico, Radovino in Belopeški jezeri; tudi ji je pridejan práv edno in natanno

zdelan pian Ijubljanskega mesta.

„Triiber Primns und die Reformation in Krain*' se imennje razprava,

katero je beneški pastor g. dr. T h. Elze priobil v zborníku ,,Real-Encyklopaedie

fúr Theologie und Kirche, XVL" Spis je sicer kratek, vendar obseza množino znanih

in tudi nekaj novih podatkov o prezanimivi protestantovski dobi književnostl slo-

venské ter se odlikuje po tisti tonosti in natannosti, ki dii vse spise Elzejeve.

„Arohiv fiir slavisclie Philolog^ie." Knjige VIIL zvezek 2. prináša te raz-

pravc : 1. J. Gebauer, iiber die Negation, insbesondere im Altbohmischen. Ein

Beitrag zur Losung des Negationsproblems. — 2. St. S mal Stockij, iiber die

Wirkungen der Analógie in der Declination des Kloinrussischen. — 3. Ivan Mil-

etió, ein Beitrag zur kroatisch-glagolitischen Bibliographie. — 4. J. Lecie-

jewski, die Sprache des polnischen Theils des Florianer Psalters, H. Formen-

lehre. — 5, J. Baudouin de Courtenay, Sprachproben des Dialektcs von

Cirkno, ÍL und III. Abtheilung (anekdote ; uganalce ; ražne stvari ; nadgrobnice

;

pesmi); Glossar. — 6. Anzeigen. V tem razpredelku poroa A. Briickner o ne-

katerih poljskih in litavskih knjigah, V. Jagi pa o Schuchardtovi knjigi „Slawo-

deutsches und Slawo-italienisches". — 7. Kleine Mittheilungen. Tu priobuje Al. N.

Veselovskí lanece: der Drache zu Babylon; Šembilja-Sibylla; zum rus-

sischen Bovo Antona ; der ewige Jude ; Alamanen und Sakulaten i. t. d. —
8. Bibliographischer Bericht. V tem poglavji poroa V. Jagi o najnovejših ruskih,

srbskih, hrvaških in poljskih knjigah, in napósled bere tudi dr. Fr. S. Kraussu

zasluženo lekcijo.

Književnost lirvaška poganja iz vrstih svojih koreniu však as kakšen nov

cvet. Na prvera mestu nam je omeniti zaetja, ki bode vsakega prijatelja lepe knjige tem

bolj razveselilo, ker bode vsaj nekoliko izpolnilo praznino, ki jo po smrti Šenoe in Jur-

ia utimo v pripovedni literaturi hrvaški in slovenski. Ferdo Beci je zael izda-

vati zbrane svoje pripovedke, katerih je zadnjih deset let lep šopek priobil v raznih

asopisih hrvaákih. Prvi zvezek, v katerem je tiskan veji román ,Kletva nevjcre",
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je že prišel na svetlo in velja 1 gld. 20 kr. Hrvaški kritiki Becia razlino sodijo,

ali vsi se ujemajo v tem, da ga smerao prištevati prvim hrvaškim pripovedovalcem.

Ko smo v ^Viencu" itali prvé njegove románe in novele, uvrstili smo ga takoj za

Šenoo ; toda- rodbinske nesrce, bolezni in naporna služba niso mu dale, da bi se

že takrat razvil, kakor je želel in kakor bi se po prelepih svojih darovih tudi mogel,

in poznejši njegovi plodovi niso vsi bili ravni prvim. Zdaj so se te razmere na

bolje obrnile in prepriani smo, da bodo novi plodovi, ki jih je že osnoval, preko-

sili lepe njegove prvence. Becié nam v pripovedkah svojih posebno lepo riše živ-

Ijenje ter národne šege in navade v nekdanji vojaški krajini, kjer se je vzgajal v

mladih letih in kjer je tudi pozneje v državni službi delj aša bival. Malokdo zna,

kakor on, pogledati na dno duše teh najbližnjih svojih rojakov, in ravno zato imajo

njegove pripovedke tudi veliko vrednost za kulturno zgodovino hrvaškega národa,

kajti to „krajiško" življenje je že jenjalo in kmalu bodo izumrli tudi pravi stari „grá-

niíari." Tudi Slovencem bodo zbrani Becievi spisi dobro došli, in nihe naj si jih

ne zamudi kupiti, kdor se rad pea z lepo knjigo. — Drugi dišei cvet na literar-

nera polji so „Sitne pjesme" Harambašieve, ki so v krásni zunanji obliki

prišle na svetlo v Oseku. Harambašic je, kakor smo že povedali, zdaj najbolj obljub-

Ijeni hrvaški lirik, a ker je še jako mlad, smemo veseli in nadepolni akati daljnega

njegovega razvoja. — Drugi mladi pisatelj Vjekoslav Livadic je pod imenom

„Svjetlo i sjena" izdal arabeske in slike iz zagrebškega življenja ter je z zani-

mivo vsebino gotovo ustregel itajoemu obinstvu. — Bosenskí franiškan fra

Bono Nedié spisal je „Dva zar o blj en ika", jako pouno povest iz bosenskega

življenja v 17. stoletji ter jo dal tiskati v Peuhu. — Vid Vuleti-Vukasovi je v

Dubrovníku izdal hercegovsko pripovedko ,,Gjuro harambaša ili Konakovski

ustanak." Cena 80 kr. ; in ravno tam je Gjuro Milievld drugo izdanje ,,Zimnjih

veeri" dal tiskati z latinico. — Iv. Krst. Švrljuga v Zagrebu je pohrvatil ,,K o-

lorabo ili krvnú osvetu na Korziki", mino pripovedko od Prospera Meriméa.

Cena 50 kr. — V zbirki spisov za mladino je kot XII. knjiga prišla na svetlo

pripovedka ,,U radu je spas" od Davorina Trstenjaka. — Hrvatske biblio-

téke 20. zvezek ima M. Polaniéev prevod ,,Undine" od de la Motte Fouquéa in

,,Parižke crtice" od Daudeta. — Marija Jambrišakova je opísala ,,Znam e nite

žene iz prie i poviesti" ter za to dobila Draškovicevo nagrado, kar je go-

tovo najbolje priporoilo za knjigo, kí je že tiskana in velja 1 gld. 20 kr. Med

znamenitimi ženami itamo tudi Slovenko, Josípino Turnogradsko. — Stari bosen-

skí franiškan fra Martin Nedi, strijc prej omenjenemu Boni Nedidu, spisal je zgo-

dovino fran iškanske ga reda v Bosni od konca bosenskega kraljestva do

okupacije, torej celih štiri sto let. Knjiga je jako imenitna, a zanimiva tudi zato,

ker je ž njo stari Nedié izpolnil petdeset let književnega delovanja svojega. Tiskana

je v Djakovu. — Marcel Kušar je izdal 1. del vejega svojega znanstvenega dela

„Povjest razvitka našega jezíka hrvackoga ili srpskoga' od najsta-

rejših asov do danes ter braní v njem ,,hrvacko" irae in fonetiški pravopis. Kar

se poslednjega tie, mislimo, da je ,,srednja pot najboljša pot;" kajti kakor bi bilo

strašno nerodno, ko bi se strogo držali etiraologije, tako se niti zgolj fonetiški pravo-

pis ne da do dobrega izpeljati ter bi prouzroil mnogo težav in pomot. — Ker so homi-

letíní spisi v hrvaški literaturi bolj redke príkazní kakor v slovenskí, naj omenimo,

da je uení dr. Rieger izdal ,,sedam besjeda o dostojanstvu besmrtne
duše".'— Se bolj redki so zdaj filozofiškí spisi, zato nam je dobro došla knjižica

•jNuuk o ustvih' od prof. dr. J. Križana. — Z nekiui opravienim strahom
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oznanjamo veliko zaetje, ki sta se ga v Oseká lotila prof. d r. Z och in profesor

M e n zi n, a to je „P rir u ni rj enik sveo be g a znan j a" ili mala hrvatska

enciklopedija. od katere je ravno prišel na svetlo 1. snopi, ki nam na štirih tesno

tiskanih polah razlaga besede od „A" do „Afrike", ter velja 40 kr. Nikakor ne

mislimo odrekati gosp. urednikoma potrebne zmožnostl, še menj pa dobre volje, ali

vkljub ternu zdi se nam, da sta bila malo preve predrzna, ko sta se lotila tolikega

dela. „Hrvatska matica" ima v svojih osnovab že ve let podoben „nauni rjenik",

v mislih in vendar se ga še zmerom ne npa lotiti, akoprem bi v Zagrebu imela

mnogo veih pripomokov, nego jih spoštovana gospoda imata v Oseku. Práv veselilo

nasbode, e bo naš strah neopravien in e bode , enciklopedija" sreno dalje izhajala

po oglašeni osnovi. — Vzgojno literaturo je pomnožil A. Cúvaj z malo knjižico

„Runi rad i pe dagogi j a". Cena 20 k r. — Prijateljem glasbe naj povemo, da je

znani umetiiik v Varaždinu A. Stôhr izdal na Dunaji dve lepi korapoziciji za klavir

in sicer fantazijo o narodnih pesmah ,Gdje si mila?^, „Zemaljski raj" in

„Milá moja" ter tr ans kri pcij o na pesem „Sini žarko od istoka sunce". Cena

vsaki po 90 kr. — Ravnokar oglašajo se tri politine knjižice, ki bodo gotovo za-

nimale tudi vsakega domoljubnega Slovenca. Prvá se zove „Hi'vatsko pitanje",

t. j. državo-pravna nagodba medju Ugarskom i Hrvatskom; driiga „Uspored-
jenje autonomije hrvatske s autonomijom veliké kneževine Finske" ; tretja „Das

rechtliche Verhiiltniss Kroatiens zu Ungarn, mit einem Anhange, die un-

garisch-kroatischen Ausgleichsgesetze enthaltend". Poslednjo sta spisala prof. dr.

Pliverié in prof. dr. Jelinek. — Perijodina literatúra hrvaška seje z novim letom

poranožila za dva nová asopisa in sicer za lokálni list ,,Varaždin s k i glasnik*'

v Varaždinu in za ,,Vuk" list za književnost in umetnost, ki' izhaja z latinico in

cirilico po dvakrát na mešec v Zadru.

Akademija znanosti v Zagrebu je izdala dva nová zvezka svojega

glasila ,,Rada" ; LXXIII. knjiga ima te-le ianke : ,,Prinos k naglasu u (novoj) slo-

venštini ,,od Valjavca (nastavak). — „Nov prilog za istoriju akcentuacije hrv. ili

srp." od dra. T. Maretia (svršetak). — Sveana sjednica í), stud. 1884. prigodom

otvorenja galerije slika; govor Strossmajerov in govor dra. Rakega
;

godišnje iz-

vješe tajnika. LXXIV. knjiga pa : ,,Prinos k naglasu u (novoj) slovenšmi" od Va-
Ij avca (nastavak). — Prievodi t. 2. „disticha moralia Caetonis" u hrvatskoj lite-

raturi od dra. F. Maixnera. — Prilozi za poviest humanisma i renaissance u Du-

brovniku, Dalmaciji i Hrvatskoj" od dra. F. Rakcga. — ,,Posveta stolne cerkve dja-

kovaške" od Vebera. — „Jugosl. Akademija znanosti i umetn. poCetkom god. 1885.

— Razven tega je izdala 6 zvezek svojega „rjeónika", ki ga ureduje ueni prof.

Budmani; XVI. knjigo ,,Starina", v kateri je nabrano mnogo gradiva za jezik,

povest in zeraljepis hrvaški; in XV. knjigo .,monumenta hist. raer", v kateri je

marljivi gosp. Lopašic priobCil ve sto raznih pisem, ki razjasnujejo zgodovino bivše

,,
hrvatske krajine" od leta 1479— 1610, terž njirai ovrgel imarsikako krivo

mnonje. Naj pri ti priliki omenjamo, da pôjde isti gospod Lopašié te dni na delj

aša na Dunaj, kjer bode v dotinem džavnem arhivu poiskal potrebnih spisov,

da nadaljuje za5eto delo.

Popravek. V Gorázdovo balado ,Kralj Matijaž", ki je bila natisnena v

zadnji številki našega lista, vtihotapilo se je nekoliko tiskovnih napak.

V kiti 14. mora stati rajsko (namesto rajská).

„ „ lá. „ „ ženo ( »»
žene).

„ „ 17. „ „ bájnega( „ bojnega;.
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S a h.
Ureduje Janko Kalan v Vélikih Lašfiah.

X. naloga.
Sestavil R. Braune v Koevji.

rnl.



Wavodilo

o pravilnem igranji šaha za zaetnike.

(Dalje.)

Mat.

Mat (ali šah mat, a bolje in obi-

^ajno je: mat) je kralj, ako mu kak
nasprotne stránke kame šah dade, ne

da bi se mogel ali ta kame na kaker-

éen koli nam vzetí, ali pa šah odstra-

niti, a kralj sam pa tudi ne smé ali ne

more ogniti se na sosednja polja, ker

ali njegove stránke kameni stoje na njih,

ali pa mu branijo ná nje stopiti na-

sprotni kameni, ker bi se ondu zopet

izpostavil šahu. Kralj se tedaj ne more
ubraniti šaiiu in partija (igra) je kon-

^ana'

Ako gré v III. podobi (št. 6) bela

xlama z 15 na f8, ondaj je rni kralj

mat, kajti mu dade dáma šah, kateremu
86 ne more ogniti: vsa 8. vrita je v
oblasti lele dáme, katere rni kralj ne

more vzeti, ker je predaljefi od njega;

isto tako mu bráni dáma na polje e7,

0, beli kralj varuje polji c7 in d7. —
Pa tudi, ako se potegne bela dáma na
polje d7, bil bi rni kralj mat, ker do-

hode šah, pa ne smé vzeti dáme, kajti

jo šiti beli kralj, a vsa polja, na ka-

mera bi se mogel podati, nahajajo se v
oblasti dáme, ali dáme in kralja.

Ve jako elegantnih in istih matnih
pozicij smo že podali v raznih šahovih
nalogah; té naj bodo tudi šahovim za-

etnikom za vzgled, da si bolje pred-

oijo, kedaj je kralj „mat".

Pat.

Matu podoben je „pat"; razlika med
^atom in patom pa je ta, da se pri

„pat-u" ne more vlei niti „pat" stojei
kralj, nití kak drugi njegove stránke ka-
me, né da bi bil kralj izpostavljen šahu.

Ako v III. pod. vlee beli 1. Df5 —
«6, ondaj je rni kralj pat, kajti ne
more vlei nikamor, da se ne bi podal
v „šah", a vender na polji dS ne stojí

v šahu. V tem sluaji bi bila partija

neodloena, da-si ima beli tri figúre

ve, nego rni.

Remis.

„Remis" ali neodloena je igra,

ako ne more noben igralec svojega na-

sprotnika mat napraviti. Razven päta je

to tudi v naslednjih sluajih

:

1. Ako nemá noben igralec dovolj

moíj (kameov), da bi nasprotnika na-

redil mat, ako n. pr. samo obá kralja

ostaneta na deski, ali e ima jeden

igralec še samega kralja, drugi pa raz-

ven kralja samo jednega tekaa ali jed-

nega skakaa.
2. Ako obá igralca trdovratno po-

navljata isto potezo ali ve potez, ali

pa, ako jedna stránka, z védnim šahom
šili nasprotno stranko, da \edno po-

navlja iste poteze.

3. Ako ima igralec dovolj moij,
da bi sovražnega kralja mat napravil,

pa tega ne rázum e (ne zná).

O poslednjera sluaji bodemo po-

zneje še govorili ; k 2. toki pa poda-
jemo sledei diagram

:

IV. podoba.



Vabilo na narocbo

Jurievih

I. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

II. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

III. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

IV. zvezek, nevezan po
elegantno vezan po

Ako pa tudi oddajemo

však posamini zvezek, vendar

se pripooía, pošiljati naro-
nino za ve zvezkov
skúp aj. Navonina znáša za

L, II., 111. in IV. nevezani zve-

zek í] gld. Za vse štiri lepo

vezane zvezke 5 gld.

Naroniki dobivajo knjige fr

Dijaki dobivajo Jiirieve
dr. J. S t a r e t u v Ljubljani.

zbranih spisov stoji:

gld 1 —
1 50
70

1 20
0-70

1-O
70

1-20

Naronina za zvezek I.--

II., III., IV. in V. stoji 3 gld.

50 k r., za elegantno vezanih

prvih 5 zvezkov 6 gld.

Naroínina se pošilja naj-

prikladneje s poštnimi na-

kaznicami pod naslovom:

dr. J o s. S t a r é v Lj ub Ij a n i

,

Marije Terezije cesta 5.

anco.

„Zbrane spise" po 60 kr. izvod pri gosp.

Odbor za Jurôisv spomenik.

„Ljnbljanski Zvon"

izhaja vsakega meseca 1. dan v zvezkih, po 4 pole veliké osmerke

obsežnil), ter stoji v Ljubljani na dom pošiljan ali po posti prejeman:

za vse leto .... 4 gld. 60 kr.

za pol leta . . . . 2 „ 30 ,,

za ett leta .... 1 „ 15 „

Po vseh deželah zunaj Avstrije stoji „Ljubljanski Zvon" po^

5 gld. GO kr. na leto.

Posamini zvezki s e odd aj a.j o po 40 kr.

„Ljubljanski Zvon", II. teaj (1882) nevezan po . 3 gld. — kr.

v Bonaeve platnice vezan po 4 „ 20 „

,,Ljubljanski Zvon", III. teaj (1883) nevezan po 3 „ — „
v Bonueve platnice vezan po 4 ,, 20 ,,

„Rokovnjai." Zgodovinski román. Spísala J o s.

Juri in Janko Ker sn ik po — ,, 50 „

„Valentín Stani." Spisal Paulus po . . . . — „ 25 „

Upravništvo Ljiibljaiiskega Zvoiia^

Lj ubíjaná, Nove ulice 5.
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Listnlca. G. J. St. v Z. Prihodnji! — G. L R. v S Dr.

Kosova razprava o Slovencih v 9. stoletji ne izide v „Ljublj.

Zvonu", ker jo g. pisatelj porabi v svoji knjigi „Sv. Ciril in Me-
tod". Odškodaje nas zánjo s kakim drugim spisom. — V nemškem
asopisu „Gartenlaube" 1885, št. 28. smo brali te dni zanimlv
lanek ,.Die Lebenswirklichkeit im Románe", v katerem pisatelj

dr. Rudolf Gottschall o francoskih naturalistih in o románu sploh

izraža podobne misii, kakor gospod Jos. Stritar v svojih ,,Pogo-

vorih". Da si ne bode kak „plemenit" criticus slovenskí po nepo-

trebnem belil glave, izjavljamo, da je bil Stritarjev VI. ,,Pogovor"

že v urednikovih rokah, predno je izšla dotina številka zgoraj

omenjenega nemškega asopisa. Zanimivo je pa na však nain, da
se oba pisatelja — slovenskí kakor nemški, v obce ujemata v
tem, kaj mora biti romanopiscu glavna stvar.

L^v aJ



Leto V.

Leposlovert in znanstveri Yiz.

Y Ljubljani, 1. avgusta 1885. Stev. 8.

Pisarjev sin.

^a tóžnikom zatožencu beseda!
-'í'^ Tako postava govorí. Pa bodi

!

Govoril bom, ne zagovarjal se.

Kakó je bilo, mirno naj povém.

Vi blagovoljno poslušajte me,

Možjé porotní, sodni vi možjé

!

e bode morebiti vam predolg

Moj govor, prosim vas, pomislite,

Da prvi zdaj in zadnji govorim. -

Petero nas je bilo, polno gnezdo

!

Pisár naš oe — veste, kaj je to?

V gosposki suknji hlapec, delavec,

Ki se na dan plauje, kakor tisti,

Ki ulice poraetajo po mestu.

Samo da mesti metle v roki on

Pero ima; in vendar je gospod,

Mož izobražen, a najet težák.

Ko ni ga treba : Hôdi,- žívi se,

Prijatelj, kakor veš, le krasti ne!

Neznana vam prikazen ni pisár.

Pri delu, vidite ga vi, gospôda!

Domá ga vidi Bog, ki vidi vse !
—

Pet nas je bilo, lanih kljunov pet,

Ki ivkajo, zijajo v jedno mér! —
Preve! Zíveti nismo mogli vsi.

Slabejši jajemu prostora daj.

Res, sasom trije se umaknejo,

Odnesli so jih zaporedoma

!

Ostala dva sta; deklica in jaz,

Prvenec jaz in ona za menój.

Prostora zdaj imela sva dovolj.

In tudi živeža do sitega.

Otrok le náse misii, samopaš

;

Da je le sit, kaj vpraša on, odkod?

Ko dež in mraz razgrajata spomladi,

Ko skriva se, kar lazi in letí.

Kaj v gorkem gnezdu je mladicu mar,

Kako ubijata se starca dva,

Da pridno le se polni laôni kljun

!

Po noci dež in mraz razsaja naj,

Pod mebko on perotjo sladko spi

!

Tako sem jaz redil se brez skrbi

;

Poglejte ude té, možjé, sodniki,

Je li navadno tak pisarjev sin?

Ko sem odrastel, misliti zael,

Tedaj prepozno bilo je užé! . . .

Svetnica mati, muenica ti!

Kar skrito imenitni je gospé,

Trpp.ti in molati ti si znala!

Nevolje, žalosti oblak nikdar

Obsenil ni ti ela vedrega.

Kaj si trpela, Bog v nebesih vé

;

Na zemlji vedel zvesti tvoj je drag. —
Ni bolna niti zdravá dan na dan

Zenica šibka se je trúdila;

Skrbela, ula je, strádala je,

Napósled ji opešajo moci. . . .

Pustite me, gospod, naj govorim,

Bog vé, e bom govoril še kedaj

!

Lep bil je dan; jaz déko il in zdrav,

Vesel iz šole hitel sem domov:

„To bodo veselili se doma
Spriala lepega, sosebno mati !"

A mati ni se veselila ve!

ílit
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Ko v izbo stopil sem glasán, vesél,

Ležala mirno je na postelji;

Pri zglavji sestra je kleala ji,

Z rokama pokrivala si obraz

;

Pri znožji stal je o5e. Tiho vsel

Le muhe je brenanje ulo se.

Brené je priletela, sela je

Na elo, bledo elo materi

!

Na óko s ela, in po 11 ci doli

Na ústa ji prileze — odbrení!

To jasno videl sem, na tanko ul;

Ostalo kakor v sanjah nekakó,

Godilo se je dale, dale mi.

Jokati nisem mogel, v grlu je

Tialo nekaj, dávilo mi glas.

I oe ni se jokal, tožil ní,

A strašno star je zdaj se zdel mi mož

!

In jaz, ko se zavém, okrevam spet —
Ve aša bil sem, zdi se mi, bolán —
Zautil sem, da nisem ve otrok!

Odprle so se bile mi oí;

Zdaj jasno videl sem, zdaj vedel sem,

Kaj mater umorilo je, sirotol

Srcé mi zagrenélo je mlado;

Srdito se mi krila je pest.

In misel mi je bliskala po glavi:

Zakaj tako? Kje je pravica tu? —
Ko sreal žensko sem na ulicah,

V šiamei svili, v biserih in zlatu,

S pogledom tistim, ki ti govori:

„Najprva jaz, vse drugo za menoj

!

Kar lepega in kar je dobrega,

Lepó in dobro záme je na sveti.

Trpé naj druge, druge se pote,

Jaz naj uživam, jaz so veselím;" —
Kadar sem táko videl lahkoživko,

Bridkost mi je poplavila srcé.

Srdit sem vprašal: Je-li boljša ti,

In blažja si od moje matere?

Zakaj v.se dobro tebi, njej pa ni?
Pijana belega si kruha ti,

Od truda, od skrbi, od strádanja

Umreti raorala je mati moja

!

In ti, nemarni postopa gosposki.

Od uživanja truden in zaspún.

Ti v jedni noci ve za kratck as —
Tako Ijudjé, ki vedo, govoré —
Zapruviá cesto ncgo oe moj

Vse leto s trudom svojim si prisluži

!

Zakaj, odkód tako? In to Ijudjé

Pravico imenujejo na sveti!

Tako sem svet rtiti se uil.

Pregrešne vam se misii také zdé,

A siromaki vidimo drugae. —
Prišel je as, ko vprašati se treba

:

Kaj hoeš biti? — Vse, le ne pisár!

Kako si skoraj kruha slúžil bo,

Skrbi naj zgodaj siromakov sin.

Mož tden, ripoštovan je rokodelec,

Sam svoj gospod ne klanja se nikoraur;

Tako sem slišal, mislil sem tako.

Ker sem krepák in ne neroden bil,

Ková me znan je v službo vzel in úk.

Veselo slúžil sern, uil se rad.

A delo misel je sladila mi,

Prijazna misel zvesta mi družica

:

Le priden bodi, skoraj pride as,

Ko boš podpora sestri Ijubljeni;

Podpora krepka, akaj, skoraj boš

Oetu svojemu na staré dni.

Poiva naj, uživa naj veer,

Prijeten, lep veer po vroem dnevi, —
Prišel je as, prepozno je prišel

!

Mož ni se dolgo veselil poitka!

Tožilo se mu je po materi,

Takó je sam dejal; in šel je k njej,

Otroka svoja pustil je samá!

Samá sva bila, mene samega

Imela ona, jaz imel sem njó.

In rad, kako sem rad imel j o jaz

!

Raztresena Ijubezen moja prej

Vsa nánjo samo se je zbrala zdaj,

Kakôr ebele lipov cvet medén,

Tako vse misii moje in željé

To drago so óbsipale glavó.

A blaga, pridna bila je in lepa,

Da vreden nje se ni še mož rodil.

Vkup sva živela, kakor ptia dva,

Mladica, ki na vejici epé
Životka v mrazu skupaj stiskata

In vendar kak razloek ! Deklica

Gosposka, šibka, gladkopolta ona,

A jaz okoren sájevec, ková!

In vendar ni je bilo brata sram!

In pridna bila je, umétalna,

lu dobra gospodinja kakor mati. —
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A zdaj je as, da skoraj vse povem.

Prišel je jastreb, vzel je golobico.

Kaj iié, iiavadno, ni posebnega,

A zdaj zadelo naene je in njo. —
Pri materi je svoji videl jo,

K njej v hišo šivat je hodila. Jaz

Zastonj sem odsvetával, bránil ji

:

Zadosti za obá sem slúžil sam.

A ona je hotela, in takó je v pást,

V nesreo šla je svojo. — Mir, srcé !
—

Da ni vse, kakor bilo je poprej,

Spoznalo skoraj brata je oko;

Todá molala dolgo sva obá.

Napósled zvem na pol, na pol uganem,

Da z ,mladim se gospodom" Ijubita. —
Ko pi-idem po navadi nek veer domov,

Ležala mimo je na postelji,

V obleki beli, bela kakor zid.

Desnica ji je pvsi stískala,

Ob postelji levica je visela!

Na mizici poleg kozarec je

Na pol izpraznjen stal; in zraven list!

Kaj lista treba! Vse sem vedel že

Brez njega. — List govoril je takó

:

„Verjela sem, zato se pokorim.

Naj bo! K oetu grem in materi,

Sedaj boš sam, odpusti! z Bogom, brat!"

Okó ni dalo sólze; tožbe glas

Prišel mi ni iz grla ; tih sem bil

;

A tukaj notri rae je peklo, peklo !

In tu za vroim elom kakor v kotlu

Vso no divjalo, vrelo je, kipelo mi.

Napósled, ko se je danilo že,

Potihne v vroi glavi mi nemir.

A iz nemira misel vstane mi.

Jediná, jasná, trdna misel : k njemu

!

Dva pota še na sveta sem imel:

Najprej za njó, ko vén jo ponesó,

Da k svojim leže v veni mir in pokoj.

Potem pa k njemu, drugi, zadnji pot

!

Za vse ostalo drugi naj skrbé . . .

Ko bil sem sam, na širnem svetu sam,

Tedaj pa grem in vzamem kladivo,

Orodje prej, orožje mi sedaj.

Ž njim v roki k njemu se napotim v mesto.

Domá ga nájdem
;
prédenj me pusté.

„Kaj s sestro mojo storil si, slepar ?

Kaj storil si z Ljudmilo?" zagrmim.

Bied stal je, tresel se je pred menoj. —
„Jaz ali ti, najbolje pa oba!

Orožje v roke ! Primi, kar imaš,

In bráni se, bojuj se, kavalir!

Drugae te pobijem kakor psa!"

On skoi, da na pomo pozvoni.

„Tako pa ne!" prestrežem ga; on pa

Zavpije, klie, meni v glavo sine kri

;

Orodje zavihtim, in préd-me on

Na tla telebi, kakor vol zadet. . . .

In zdaj sem tu. Práv nisem storil, vem

;

Moriti se ne sme, i lovek ne,

Ki vreden ni, da solnce ga obseva!

Vendär kesám se ne! — Pri kraji sem. —
Možje porotni, vas ne prosim ni;

Sodite! Sodba vaša bode: „Kriv!"

A vas, sodniki, prosim milosti

:

Ko boste kazen mi prisójali,

e moci, sodba vaša bodi : „Smrt!"

J. S tri t ar.

Spomin.
i

.i^a|e boš, ne boš me zabila nikdar,

Ljnbezni zábiti, tó ni mogoe!
Ohránila spomíne boš pekóe,

Ohránila jih bodeš za vsekdar.

Ko bodeš radovala se najbolj,

Podoba moja bo ti v duši vstala,

Ljubezen najino ti bo kázala.

Kázala bo ti mojo bridko bol.

&S^

Glej, roža hitro, hitro se ospé,

Takó ti lice rožno bo ocvelo,

Ocvelo bode in ti ovenelo;

Ostal spomin bo náme, o deklé.

Samo spomin ostal bo, o spomin,

Ko jaz bom dávno v zemlji že poival;

Ko o zvestejši Ijúbavi bom snival.

Ostal spomin bo mojih bolein.

Svojmir.

29*
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Véliki gróf
Zgodovinski román.

Spisal Dr. Fr. Detela.

XII.

(Dalje)

i j, trikrát srene oi, ki vidijo, kar vidi Vaše velianstvo !" vskliknil

je alhimist. „Mo rudeega leva, katerega je po nepopisnem

trudii in premišljevanji ujel Yašega velianstva hlapec, rodil je

iz zelene Venere, od navadnih Ijudij baker imenovane, luno ali kakor

blagovoli Vaše velianstvo rei: srebro." Pokazal je na velik kup siv-

kaste kovine, ki bi imela biti srebro, i z bakra narejeno.

„Ali je pa pravo srebro, Bartolomeo?" vpraša cesar.

„Finejše od naravnega," bil je odgovor in takoj so se zaeli ko-

vati srebrniki za sitne terjalce.

Ko pa se je razdelila plaa, potehtovali so denár hrabri junaki in

zmajevali z glavami in nešli ga trgovcem in krmarjem. A ti so takoj spo-

znali, da to ni srebro, ampak Bog vé kaka zmes (kemiki bi rekli dandanes :

baker in arsenik), in za to niso hoteli dajati m živeža m blaga. In ko so

razkaenim vojakom poveljniki zatrdili, da je njih denár pravo srebro, jeli

so vlamljati v krme in štacune in siliti mešane, da sprejemajo denár.

Premirje pa je porabil doktor Lenart, da se odpravi k svojemu

gospodu. Bogato ga je obdaroval cesar, pohvalil njegovo pošteno ve-

denje in naroil mu, naj grófa pregovori, da se podaljša premirje. Vse

je obljubil Lenart in od Neiperga spremljan je zapustil s svojo družinico

Novo Mesto. Petacij se je udil, da se je moglo mesto Korneliji tako

priljubiti, da se je tako težko loila, Boštjan pa je zabával Klaro s pri-

povedovanjem svojih lírabrih del.

Neiperg se je Vrnil z obljubo, da premirje traja še drugi dan pod

pogojem, da pride cesar iz mesta k pogovoiu. Ob doloenem asu se

je napotil res pred ogerska vráta, kjer so ga sprejeli vodje sovražnikov

razven Eizingerja. Grófa Urha je poklical k sebi, da se pogovori na

samem ž njim. Nad poldrugo uro sta se pogajala, pogodila pa se nista.

Cesar je prigovarjal grofu, naj pusti Eizingerja, in delal mu je veliké

obljnbe, e prestopi na njegovo strán. Gróf pa je pomislil, koliko sov-
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ražnikov bi si nakopal, e prelomi besedo, kako bi se zameril zlasti

bodoemu kraljii Ladislavu in kako bi moral kot cesarjev zaveznik svoj

vpliv deliti z Ungnadom in Enejem Silvijem, in ni se dal pregovoriti

;

a odjenjal je mnogo od prejšnjih terjatev. Cesar mu je prijazno podal

roko k slovesu. Druzega dne pa so se jeli pretresovati mirovni pogoji.

A ko je prišlo do tega. da jih cesar podpise, ni se mogel odloiti in za-

jiteval je le premirja in odloga za premislek. Tega pa mu niso oblegovalci

nikakor hoteli dovoliti. Sklical je zopet svoje veljake na posvet in kázal

na trdnost zidovja, hrabrost vojakov, bližanje Podebradove vojske in da

mu pride skoro štiri tiso Stajercev na pomo. Jednako je govoril Un-

gnad in omenil, da mesfo nikakor ni obkoljeno, na tri stráni jim je pot

prostá in v najhujši šili se umaknejo lehko proti Gradcu. Se ostreje je

govoril saraorok Crnahora: „e Ladislav ne odjenja Ijudstva proti ee-

sarju šuvati, na obzidje ž njim in sovražnik naj strelja." Srdito je ob-

sodila te besede veina svetovalcev in v sveti jezi se je vzdignil Eneja

Silvij in z goreo zgovornostjo je upri se takému neloveškemu svetu.

Dokazoval je nemožnost in nekoristnost daljšega upora in rotil nesarja

pri njegovi dolžnosti, ki ga veže skrbeti za podložnike svoje. Ko pa je

zael opisovnfi bedno stanje mestnega prebivalstva, ki mrje od gladú

za dozdevno ast onega, kateri bi mu imel bití cca, in pred oci staviti

gorjé, ki zadene mesto, ako je cesar sramotno zapusti in dá v oblast

razdivjanemu sovražniku, .skoili so vsi svetovalci razven prvih dveh po

konci, obstopili ccsarja in prosili, naj se usmili nedolžnega Ijudstva, naj

konca vojsko, ki je rodila že toliko nesree in ní cesarju niti na korist

niti na .slavo. Cesar se se obrnil stráni in .stopil k oknu. A kakor na

povelje zatulila in zakriala je množica pred grádom in pregnala cesarja

od okna. Ungnad je prekrižal roke in temno zri pred se, Crnohora je

godrnjal v svojo brado, cesar pa je gledal zdaj tega zdaj onega, kakor

bi priakoval odkod pomoci. „Tudi Vi ste za mir, ki ste prej vedno

bránili mojo ast?" obrnil se je na Neiperga.

„Velianstvo, zmeraj sem pripravljen s svojo krvjo braniti cesarsko

ast —

"

„Vrlo dobro!" zakrial je Crnahora in skoil kvišku. „Jaz trdim,

da je najveja sramota za mojega cesarja pogajati se z uporniki in njih

pogoje sprejemati, ko nismo doakali še nobenega naskoka in opirati se

na drnhal, od židov našuntano in podkupljeno, topo za ast in poštenje,

ki prodaje za jed in pijao svojega cesarja, svoj dom in sebe. Svetli

vladár naj dovoli, da pravico te trditve gospodu baronu dokážem z meem."
Cesar je miril razburjenega moža, Neiperg pa se je nasmehnil v

svoji zadregi in tožil, da nekateri mir le zavirajo iz neopravienega so-
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vraštva do plemenitega nasprotnika, grófa Urha. „Oni m moder," dejal

je, „ki v spremenjenih okolišinah sam neizpremenjen ostane in korman,

ki jader, dobrému vetru razpetih, ob nevihti ne spravi, pogubi sebe in

svojo ladjo."

Cesar se je jezil, da se je vse zarotilo proti njemu in razpustil

posvetovanje. Vso no je premišljeval in ukrepal. Ko pa so se druzega dné

pripravljali sovražniki na náskok, privrelo je zopet Ijudstvo pred grád

glasno jokaje prosit usmiljenja. Eneja Silvij je stopil s somišljeniki pred

vladarja in živim njegovim besedám se je posreilo pregovoriti ga. Da,

še vec: nejevolja cesarjeva se je zdaj obrnila proti Ungnadu, ki ga je

toliko aša motil in zadržaval z nezanesljivim Podebradom in ga tako

primoral, z neastjo, ker prisiljeno, to storiti, kar bi se bilo prej lehko

zgodilo astno.

Mir je bil sklenen. Neizreena radost se je polastila oblegovalcev

in mešanov. Na mah je bilo živeža povsod zadosti. Cesar je prišel iz

mesta in segel v roke grofu Urhu in drugim poveljnikom, le Eizingerju

ne. In ko ga je ta spremil do vrat in prosil odpušanja, odgOvoril je

cesar: „Ti si storil, kar si mogel; med nama pa bode Bog sodnik."

Dné 4. septembra se je izroil grofu Urhu Ladislav, spremljan od

Eneja, Silyija in Neiperga. Veselá je vriskala vojska, zagledavši pre-

krasnega mladenia ; sivi vojšaki so pretakali solze in poljubovali mu
roke in obleko, vodje pa so mu slovesno prisezali zvestobo.

Ko pa so se v mestu, po pogodbi izpušali ujeti sovražniki, vnel

se je prepir med dvema jetnikoma, ki sta zabtevala svobode, in jear-

jem, ki ju ni hotel izpustiti, ker nista postená sovražnika, ampak ogle-

duha, ki se morata obesiti.

„Zakaj ju niste prej obesili?" vprašal je nadzorujoi poveljnik.

„Ker se nista dala prej ujeti," rezal je vinjeni dedec. „Kdor prej

pride, prej melje. Veraj je prišla vrsta na doktorja Manlija, ki se je

tudi bránil, in užil veliko nepotrebnega strabu. Za proslavljenje srec-

nega miru bodemo pa danes ta dva skupaj spravili na oni svet. Oni

mali debeluh nam bo se sitnosti delal ker nima ni vratú."

„Milostivi gospod," dejal je veji izmed jetnikov, „midva sva va-

zala baróna Ungnada in ne veva, zakaj sva zaprta."

„Ali ste že slišali, gospod," jezil se je jear, „da bi kdo pred

smrtjo tako nesramno legal? Desetkrat sem jima že povedal, zakaj, in

zdaj še ne vesta."

„Oh, po nedolžnem obešen biti
! " tariíal je drugi jetnik.

„To se vam sitno zdi, prijatelj?" dejal je jear. „O, da bi meni

Ijubi Bog skazal to milost, e mi je že taká smrt namenjena, da bi jo

storil po nedolžnem."
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V tem pa je zagledal nedolžni revež v dalji Uiignada in na vso mo,
kakoršne dá smrtni strah, jel kriati in klicati ga, naj pride, naj ga reši.

A kako se je zaudil Ungnad, ko je spozal jetnika Viljeraa Vranjebrd-

skega in Caheja. Viljem je pripovedoval, da je zdaj že sedmi dan zaprt

;

kako so ga pred mestnimi vráti prijeli kot ogleduha in kako je tajnik

gofa Urha, doktor Lenart, preiskaval ga in vzel mu izroena pisma.

Ingnad se je zavzel, kako pride tuji poslanec do také moci; a jear je

razložil, da je imel mož pooblastilo od samega Neiperga in tudi njegove

]judi s sabo ; da je popis onih, ki se imajo prijeti, popolnoma zadel ta

dva. „Zaradí veje gotovosti," dejal je jear, „smo ja povprašali še po

imenih. Jeden je dejal Viljem, drugi Cahej, zdaj smo ja pa imeli; in

gospod mi je še naroal, naj ja takoj obesim."

„In kaj je stalo v pismih?" vprašal je Ungnad "Viljema.

„Tega ne vem, Vaša milost. Ampak gospod Vaš brat poroa,

da dojde najkasneje 5. septembra s Podebradom pred Dunajsko Novo

Mesto."

„To jo jntcršnji dan!" vskliknil je bridko Ungnad in solze so se

mu udrie od srda in žalosti po obrazu ; Crnahora je razsajal in rotil se,

da mora še ta dan ubiti Neiperga. Jear pa je kar pobegnil. „Po ne-

dolžnem obešen biti," godrnjal je, „danes se mi pautegne pripetiti. . .

"

Vojska sovražnikov je odbajala, od vseh stranij pa so dohajala po-

oila, da je gubernátor Podebrad s silno armado prestopil avstrijsko

mejo. Kes, bridkost in ježa cesarjeva se ne da popisati. Neiperg je moral

takoj zupustiti dvor, kjer je bil Ungnad zopet prvi svetovalec. Podebrad

je zabavljal, da najimenitnejša cesarska trdnjava se še osem dnij ni

mogla držati; a Ladislava je moral spoznati zdaj za svojega kralja in

biti mu poslušen.

XIII.

V krásno opravljeni sobici tik stanovanja grofovega pred mestom
je sedela žalostná Kornelija. Uho njeno ni ulo veselega prepevanja vo-

jakov, ki so se vracali v domovino, oko se ni ozrlo na dragoceni lišp,

ki se je blišal na mizici; gledala je tja v daljo, Bog ve kam, Stres-

nila se je, ko je nekdo potrkal na vrnta, in trepotaje vstala, ko je

vstopil gróf Ureh.

„Vedno otožna, mala, moja Kornelija?" vprašal je Ijubeznivo mo-
goni mož in dotaknil se mehkib las. Kornelija pa se je umikala proti

oknu in prosila jedne dobrote, jedne milosti.

„Vse, vse, kar hoeš, dete moje," vskliknil je gróf. „e more kakšen

lovek izpolniti želje tvoje, jaz jih bodem izpolnil."

Ona pa je prosila, naj jo pusti z oetom domov, v Celje.
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„In cast te ni ne mika in bogastvo? In darovi moji nimajo zate

nobene cene?" odvrnil ji je on.

Oj, da, da, knez milostivi," hitela je deklica, „a naj se vrnem z

oetom, naj se vrnem v domovino !"

„In kako mi boš poplaôala, Kornelija, e ti dovolim ?" nasmehnil

se je gróf.

„Molila bodem za milostivega svojega gospoda, da bi ga mili Beg

varoval vse nesree in dodelil mu še vejo slavo. Oh, jaz pa naj se

vrnem zopet domov!"

Nejevoljen je odšel gróf; za njim pa je prišel Petacij po slovo,

kajti naroilo se mu je, da se ima z oddelkom grofovih Ijudij vrniti v

domovino; Kornelija pa se bode odgojila na Dunaji, da postane tovar-

šica kneginje Katinke. Solze so zalivale môžu oko, ko je dokazoval de-

klici, kaka srea jo je zadela in tolažil jo, da loitev ne bode dolga,

da ostane pri nji Klára in kaka ast je potem aká v domovini. Omenil

je Vitá Lazarja, in kaj naj njemu sporoi, kadar pride vprašat po nji.

„Oh., kaj jaz vem!" vzdihnila je deklica, in skrivaje si obraz pro-

sila, naj pove Viljemu, e ga bode videl še katerikrat, da mu je vedno

še hvaležna, in naj mu Bog poplaa, kar ji je storil dobrega. Jok ji

je trgal besede; a kaj ji je pomagala vsa žalost!

Prešlo je nekaj dnij. Noc se je bila razgrnila po ozkih ulicah

starega dunajskega mesta. Zivljenje je mirovalo ; le iz onih gostilnic ki

so imele od m.estnih oetov posebno dovoljenje, toiti ez uro, slišali so

se glasovi poznih gostov. Tu in tam je brlela ob esti kaka svetilnica

in dajala ravno toliko svetlobe, da se je videlo, kako je téma.

V jedni izmed najlepših hiš, ki so stále blizu dvornega grádu,

hodil je po sobi, ki je sprievala o bogastvu svojega stanovalca, ne-

mirno gor in dol trgovec Filip. Však hip je stopil k oknu in gledal in

poslušal, e kdo prihaja, a prevarjen se je obrnil zopet po sobi. Obstal

je pred uro, iz katere se je mlel pesek, poasi, poasi, a brez prestanka,

in katere zgornja posodica se je bila ravno izpraznila. „Dve uri!" vzdihnil

je mož, obrnil uro in nadaljeval svojo hojo. A potrpljenje vse premaga.

Se dve uri tega sprehajanja in po ulicah so se zauli koraki; kladivo

je zaropotalo po velikih vratih in za baklonoscem sta prinesla dva stre-

žaja v hišo nosilnico. Vesel je hitel mož po stopnicah; nasproti pa mu
je prišla krásna ženská. „Oh, draga Kornelija!" vskliknil je Filip in

hotel jo objeti. Ona pa je stopila nazaj in bránila mu, naj ji nikar ne

zraeka obleke,'^v kateri je bila na sijajnem plesu.
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„Práv, práv," pristavil je prijazno mož in pomaga ji odlagati

plaš. „Ali si se dobro zabávala na veselici, rešenemu kralju na ast?

Oh, koliko aša sva bila loena ! Zdaj pa ostanem dolgo, dolgo pri tebi.

Ali ti je bilo kaj dolg as te tri mesece?" vprašal jo je in prijel za

roke in pogledal ji v rne oi.

„Oh, kako neslano vprašanje!" odgovorila je ona in izvila ma roko.

„Ali ne ves o niemer drugem govoriti?"

„Da, da," dejal je mož, pogladil si elo in šel po sobi gor in dol.

„Kaj pone gospodina, ki je veraj došla? Ime ji je Kornelija

kakor tebi."

„Tvoja verižica se ji kaj lepo podá!" odgovorila je žena malo-

marno. Filip pa je pravil, kako nevarnost je prebil v Celji in kako

se ima oetu te gospodine zahvaliti za rešitev.

„No, no," dejala je ona, „e bi te ne bil rešil Peter, bil bi te

Pavel. Koliko tisokrat si se že komaj rešil. — Oh, ne kaži, kam te

je zadel krvoloni morilec! — Zdaj je že dobro."

„Vse dobro, ko sem pri tebi," odvrnil je mož. „Ali si se kaj ve-

selila mojega prihoda?"

„Veselilo me je slišati," odgovorila je ona ponosno, „da si stopil

pod bandero vélikega grófa. To je najpametnejše, kar si še kdaj storil."

„Oh, da te le veseli," radoval se je Filip in mel si roke. „In si

zapažila, Kornelija, koliko zaupanja nam skazuje milostivi gróf? Za to

deklico, ki sem ti jo pripeljal, zanima se njegova milost zelo zelo."

„Srena deklica!" vzdihnila je tiho žena, in cvetoa lica so ji

pobledela. „Toda, koliko aša se bova pa še pogovarjala tako!" do-

stavila je. „Jutri je slovesní vhod našega kralja, vse mesto se pripravlja

na lep sprejem in naspati se je treba, da ne bodemo zaspani kázali e-
mernih obrazov." Rekši se je zavrtila in odšla v svojo sobo. Gospod

Filip pa je sedel poasi in naslonil glavo na dla.

„Lepa je žena moja, lepa!" šepetal je, in široko lice se mu je

mrailo. Pomel si je oi, mene, da je menda tudi zaspan, in odsel v

svojo spalnico.

Gospa Filipova pa je bila prerazburjena, da bi mogla spati. Vrgla

se je v mehek naslanja pred zrcalom in popravljala si lase. Potem je

vstala in zamišljeno stopala po razsvetljeni sobani. Ustavi se pred

oknom in odgme težko zagrinjalo. V stranskem traktu hiše videla se

je lu. „Oh, gospodina Kornelija tudi ne more spati!" dejala je in

poreden smeh je zaigral krog rožnih ustnic. Poklicala je strežnico in

poslala jo h Komeliji povabit jo, e se ji Ijubi na mal pomenek.



468 Dr. Fr. Detela : Velikí gróf.

In sedeli sta si nasproti dve Korneliji, tako razlini v vedenji in

mišljenji. Zivahno je pripovedovala gospa, kar je vedela in znala, o

kralji Ladislavu, o dvoru njegovem in posebno o grófa celjskem. In

kadar je omenila to ime, pogledala je tako premeteno mladi deklici v

obraz, da jo je sprehajala vroa rudeica.

„Vi ste pac sreni!" dejala je gospa otožno. Deklica pa je strmé

obrnila vánjo svoje veliké oi.

„Jaz srena?" vprašala je mirno.

„Jeden najmogonejših in najslavnejših junákov našega veka." nada-

Ijevala je gospa, „izbral Vas je izmed tiso in tiso druzih, o katerih se

tudi pravi, da so zale." Gospa se je z velikim dopadajenjem pogledala v

zrcalu. „ Vsemu kraljestvu zapoveduje gróf, Vi pa ste kraljica njegovega srca.

"

„Kraljica njegovega srca je kneginja Katinka!" odvrnila je neje-

voljno deklica.

„Oh, oh," rogala se je ona, „kako lepo Vára stoji nedolžnost! A pro-

sila bi Vas vendar, da se spomnite tudi mene. kadar Vas bode osreeval

milostiví naš gospod, véliki gróf."

„Sram Vas bodi gospa!" vskliknila je Kornelija in se vsa tresla

od jeze in šramote. „Cast in poštenje mi je jedino še ostalo, in tega

mi ne privošite; in imenujete me sreno —

"

„Stojte, stojte, Ijuba gospodina," prestrigla ji je besedo gospa.

„Nisem Vas mislila razžaliti. Rada priznávam, da je po.stenost in ne-

dolžnost lepa ednost. Toda, draga Kornelija, to je ednost nas vsak-

danjih Ijudij ; kajti gotovo bi bilo neznosno, e bi možak, egar bivanje

na tem božjem svetu se niti z najmanjšim duševnim razlogom ne da

opravievati, egar življenje se ne zdi potrebno nobeni živi duši, e bi

takšen lovek še poštenja in pokornosti in pohlevnosti ne poznal. A možje,

ki s svojim dubom vodijo loveštvo, ne merijo se po našem vatlu. In

e potrebuje njih utrujeni duh razvedrenja, da ne omaga, kaj se dá mi-

sliti lepšega in vzvišenejšega nego zmožnost in prilika duševnému or-

jaku olajševati breme trudapolnega dela! Ljud po ulicah seveda misii,

da pride genij le za to na svet, da bi njegovi toposti in lenobi delal

tlako ; a da bi bila hvaležnost na svetu bolj poznata, ne bili bi oitali

Perikleju Aspazije niti Aspaziji Perikleja."

Te izborne prilike naša Kornelija ni ve slišala: zbežala je bila iz

drušine. kjer se je tako udno razlagala ženská ast in zaprla se v

svojo sobo.

„Hinavka!" siknila je gospa med zobmi in pogledala v zrcalo, e
se j i togota kaj pozná.



Dr. Fr. Detela: Véliki gvof. 459

Hrupna radost, s katero je priakovalo vse mesto mladega kralja,

razlegala se je do prijazne izbice, kjer je bivala Kornelija s Klaro. Nemo

je Kornelija zrla v umetno vezenino in niti živahno gibanje po ulicah

ni moglo pregnati nje tihega sanjarjenja.

„Kakor duše v vicah sediva tukaj," ree dobrovoljna tovaršica,

ki se ni ganila od okna, da ne bi kaj posebnega zamudila
;

„in doma

ne bova vedeli o Dunaji niesar povedati. Tn kdo ve, koga vse bi vi-

deli, e bi smeli ven ! Gotovo obhaja danes razven kralja Ladislava tudi

Cahej svoj vhod. Oh, oh, oh," dekle se je jelo na vse grlo smijati,

„kadar mi pride na misel njegovo junaštvo proti doktorju Lenartu, smeh

me pošili, naj si bom pri mizi ali v cerkvi ali kjer koli. Ali Vas še

kaj boli? vprašala sem dohtarja in prinesla mu obvezo. Oh, ta obraz

gospodov! Objela bi bila takrat Caheja, eravno mi ni nie do njega.

Toda zdaj ga pa ne bom videla. — In veste, koga se Cahej vedno

drži, kakor miš polne kaše?" Bistro je pogledala družico.

„Oh, Klára," dejala je ona, „ne mui me vedno s svojimi domiš-

Ijijami. Kje je Viljem, in kje sem jaz! On je pádel v boji, in nobena

roka ga ni kropila, in nobena roža ne rase na njegovem grobu. Mene

pa naj bi tudi kmalu rešila smrt!"

„Že zopet!" kárala je Klára. „Smrti si želeti, je smrten greh, ker

je Bog zapovedal, naj vsakdo živi do konca svojih dnij."

Govor je pretrgal gospod Filip, ki je z mnogimi pokloni opravieval

se, e morebiti nadleguje, in vabil deklici, naj ideta ž njim slavnost si

ogledat. Ko pa je Kornelija brž in odlono sprejela ponudbo, bil je

poštenjak malo osupnen.

„Ne zamerite," jecal je bojazljivo, „ampak lepo Vas prosim, nikar

ne mislite na beg. Usmilite se mene, ki sem s svojo glavo odgovoren

za Vas, in nedolžno, prisiljeno orodje Vaše nesree in žalosti."

Kornelija pa je pokleknila predenj in prosila in jokala, naj jo reši

iz grofovih rok. Ubogemu môžu je lil znoj \)o licih, in stal je pred

Petacijevo herjo kakor zatoženec pred sodnikom.

„Gospodina Kornelija!" dejala je Klára, kateri se je Filip v srce

smilil. „Potrpíte mala aša; nemara se nama posrei, da uideve sami."

„Da, da," vskliknil je mož vesel. „Že vém, kako bodemo naredili.

Jutri pride moj brat Volbenk. To Vam je predrzen lovek! Ternu kar

povém, kako radi bi vidve ušli, in kako po krivici vaji jaz zadržujem,

in nobena višina in nobena mreža v oknu mu ne bo bránila, da no bi

vaji rešil. Poakajte le malo aša, da ne páde náme grófov sum in srd."

Kornelijo je to nekoliko potolažilo ; slavno.st pa je ni mikala ni vec.

I^Dalje prihodiiji.)
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Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spisal J. Trdina.

22. Pod hruško.

(Dalje.)

judje so priakovali tisto leto posebno obilno žetev in trgatev,

najstarejši Ijudje niso pomnili tako lepega in toliko žita, sadja,

sena in grozdja. Na sredi jasnega neba pa se je prikázala

bela meglica ne veja od zagrinjala, v megliei jelo je vršati in buati,

valili so se iz nje na vse stráni rni in sivi oblaki in že cez pol ure

se je usipala na vsa šmihelska polja kakor jajca debela, kakor šiške

rogljata toa, ki je raztolkla in zdrobila v nekoliko trenutkih vsa žita in

sadeže, vse upe in radosti šmihelskih župljanov. Po nevihti ní ostala

ni jedna bilka po konci, ni jedno pero, ni jedna jagoda cela. In te

strahote so se ponavljale štiri leta zaporedoma. Ljudje so obdelovali

zemljo na vso mo marljivo, hodili so v domáco cerkev in na božja

pota, molili pobožno in goree, kolikor je le mogoe obupanemu, kr-

šanskemu trpinu. Zaman ! Prazni, brez sree in božjega blagoslova

so jim ostali vsi trudi, vse prošnje in molitve. Predno je zaela str

rumeneti, prišla je toa in razbila polje, da se ni poznalo, je li raslo

na ujem žito, soivje ali tráva. Revšino, ki je zavladala, mislite si

labko sami, jaz je ne bom opisavala, ker rae strese groza, ko se do-

mislim neskonne bede šmihelskih župljanov. Nekatere gospodarje so

uniile ujime do korea, zadolžiti so se morali vsi, mnogi so poprodali,

da prehranijo sebe in rodovino, zadnji rep iz hleva, zadnji rilec iz

svinjaka, najboljši les iz hoste, pa tudi njive in vinógrade. Uverjeni,

da jim je Bog zemljo preklel, dogovarjali so se ljudje in namenili za

trdno, da bodo zapustili preljubi domai kraj in se preselili od tod

dale stráni v druge, srenejše dežele. Božja previdnost je ukrenila, da

je prišel semkaj za kapelana bogoljuben, svet mož, kateremu so se v

srce smilili pošteni šmihelski župljani. Takrat je teklo že peto leto,

od kar jim je bil peklenski Katranec opoganil župnijo. Str je bila

krásno pognala in stala visoko, da se je skril v nji lahko orátar, ki

jo je posejal ali kmetje so gledali brez nade in veselja hobotno rast,

priakovali so novo nesreo. Zopet se je prikázala sredi jasnega

neba bela meglica, ne veja od zagrinjala in zopet bruhali so iz nje

po vsem obnebji temni, vršei in grraei oblaki. Zapaživší nevarnost

napoti se kapelan na pokopališe in zane moliti in zagovarjati too,
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Ko je spoznal, da zagovor ne bo pomogel, zrušil se je sveti mož na

kolena, povzdignil roke in prelivaje krvavé solze prosil Boga, da bi

vzel greh s šmihelske župnije in ga preložil nanj ; naj ga bijejo in

more vse zopernosti tega sveta, da se oprosti in reši le uboga župnija,

ki je izroena njegovi skrbi. Usmiljeni Bog je uslišal molitev svojega

služabnika: nevihta je zdajci potihnila in se razprašila brez kvare,

žito je zopet prelepo dozorelo in plenjalo bogato kakor še nikoli ne.

Smihelci so si kmali opomogli in nehali misliti na preselitev. Kapelana

pa so jeli preganjati gospoda že v Smihelu, oitaje mu, da slepari

Ijudi s praznovérnimi zagovori toe in copernic. Preraaknili so ga skoraj

v grde hribe, kjer je o slabih prihodkih borno životaril, ob jednem pa

prebil brez števila zabavljic in krivie od surovih gorjancev. Premešen

je bil še vekrat, vselej s hudega na hujše. Ziobni sovražniki hujskali

in razdražili so proti njemu škofa in župnike, in lažnjivim tožbam se

je verjelo. Ne more se misliti in izreci, koliko bridkosti pretrpí du-

hovnik, ki se zameri poglavarjem. Ovadam, sumnjam, psovanju in pre-

ganjanju ni bilo ni konca ni kraja. Mali imetek, katerega si je pri-

hranil, ukradli so mu zveim tatovi, kar je ostalo, izgubil je v požaru.

Zboleli 80 mu oe, mati in sestra, za katere mu je bilo skrbeti, in

napósled zgrabila je huda, neozdravna bolezen tudi njega. Neprijatelji

so ga razvpili, da si jo je nakopal sam z ostudno razuzdanostjo. Imel

ni nobenega loveka na svetu, ki bi mu bil stregel ali ga zagovarjal

in miloval. On pa je prenášal molé in z veselim srcem te in druge

krivice in križe in hvalil no in dan Boga, da mu je poslal toliko

prilik vaditi se v kršanski potrpežljivosti in si zaslužiti nebeški raj.

Umri je zapušen, zanievan in preklinjan, ali precej po smrti jeli so

razodevati in sprievati premnogi udeži njegovo nedolžuost, svetost in

neminljivo slavo na tem in na onem svetu. S svojim življenjem in

trpljenjem je izbrisal oskrumbo s šmihelske župnije, katero ogreva po

njegovih zaslugah zopet blagodejno solnce milosti božje. Ko ga bo

dvignila sv. katoliška cerkev, izpolnila mu bo poslednjo voljo in dala

prenesti truplo njegovo v prijazno cerkev sv. Mihela. Hvaležno naše

Ijudstvo bo imelo tedaj dovolj prilike, da bo gledalo in astilo rod za

rodom dobrotnika in prijatelja svojega.

Zdaj bom govorila o drugem avetniku, ki se je porodil blizo šent-

jarnejske ceste tamole v Smolinji vaši. Dvigniti ga še ne smejo, ker

mu živi še nekaj žlalite. Po smrti njihovi bo storila mu sv. cerkev

précej to ast in takrat bo razglasilo se tudi ime in življenje njegovo.

Zdaj vedó Ijudje práv malo o njem. Sploh znano je samo toliko, da

je xes svetnik, ker je delal udeže in mu trupla niso razjedii crvi in
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gniloba. Kaj ve vam more le malokdo povedati. Jaz sem se pred

mnogimi leti seznanila in sprijaznila s kuharico ranjkega gospoda, V

pomenku ž njo sem izustila željo, kako rada bi slišala zgodbe smo-

linskega svetnika. Ona upre váme oi, pa me prime za roko in veli

:

Jera, jaz jih poznám in ker sva prijateljici, hoem ti jih razodeti ali

moraš se zarei, da jih ne boš pravila drugim, ker morajo ostati za

zdaj še skrivnost. Jaz se zareem. Ona je delj aša nekaj premišlje-

vala, potem izvadila križec in dejala : Jera ! zareci se še jedenkrát in

poljubi to le znamenje vzvelianja našega v potrjenje, da boš molala.

Ta nezaupilost me je nekoliko užalila, itak sem poljubila križec in se

zarekla drugi. Zdaj veste, zakaj ne boste od mene nikoli zvédeli, kaj

mi je povedala gospodova kuharica. Nobena takova obljuba pa me ne

veže, da bi Yam ne smela priobiti poroila blage svoje vrstnice Svar-

cevke. Bedaki eljustájo : Svarcevka je stará sraka, ki sama ne ve,

kaj veká. Jaz pa mislim, da treba bolj spoštljivo spominjati se žene,

ki je tako razumna zdravniea, da je pregnala bolezen z zelmi in za-

govori svojimi iz ve nego sto, kaj pravim, tudi iz ve nego petsto

svinjakov in hlevov. Od grašine, na kateri je bila pvinjarica, pre-

jemlje še dan danes precejšno pokojnino za svoje zasliige, Svarcevki

je pripovedoval star menih imenitne in prelepe rei o s.nolinskem svet-

niku, ki so vredne^ da se zapomnijo in naznanijo tudi v bukvah. O
resninosti njihovi ne sme se dvojiti, ker taki možje ne trosijo lažij

po svetu. Ta menih je imenoval svetnika Lazarja najbrž radi veliké

revšine, v kateri je živel in umri. Lazár rekla mu bom tudi jaz, da

da si je dobil v krstu po sprievanji kuhariinem drugano ime. Ro-

ditelje imel je jako bogate, naslajal bi se bil lahko z vsemi poze-

meljskimi dobrotami, alí ni maral. Razdavši imetek cerkvam in ubožcem

zamenil je minljive posvetne základe za neminljive nebeské. Kruh si

je slúžil s trdim delom ; as, ki mu je ostajal, pa je posvetil molitvi,

pohajanju cerkev in božjim potom. Kadar je kamo romal, nesel je na

rami vselej težek križ v spomin trpljenja Kristusovega. Duše si ni

oskrunil nikoli s smrtnim grehom, za malé svoje slabosti pa si je na-

lágal tako hudo pokoro, da strože od njega niso živeli niti pušavniki.

Po najve je prebival ob vodi in suhem kruhu. Vina ni nikoli po-

kúsil. Takov post je v veseli, vinski deželi veliko težji in torej tudi dosti

ve vreden nego v kakem gorenjskem okraji, v katerem poznajo to

božjo kapljico komaj po imenu. Jedno so ga hoteli gospôda prisiliti,

da bi vino pil, zato, da bi mu se mogli potem rogati in nagajati, ali

Bog jim je pokazal, da si ne dá sramotiti zvestega služabnika. Lazár

je šel mimo grajske zídanice. V nji so bas pijanevali in razgrajali
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grašak, rodbina in prijatelji njegovi. Zagledavši svetnika jeli so se

grohotati in ga klieati v hrám. On jih je lepo zahvalil in hotel iti

dalje. Gospôda pa se aderó za njim in ga vleejo po šili v zidanico.

Natoeijo mu najvejo kupico in rekó, da ga prej ne izpusté, dokler je

ne izprazni. Da jim ne bi mogel ntei, zaklenejo vráta in klju ne-

kanio skrijejo. Lazár se prekriža in blagoslovi kupico, potera pa tudi

sod, iz katerega so mu jo napolnili. Tisti hip izpremeni se v obeh

posodah vino v vodo in svetnik izpije kupico, ne prestopivši pošta

svojega. Z mazincem odpre vráta, ki se zaklenejo sama za njim nazaj.

Pred odhodom pa je dejal osupneni druhali ; kadar popijete sod, iz

katerega ste mi nahli, pôjdete slobodno tudi vi iz zídanice, do takrat

uite se treznosti in pameti. Z Bogom! Gospôda niao mogli iti veliko

tednov domov, kajti se vráta niso dala ni odpreti ni razbiti. Zaman

so tudi poskúšali predreti steno. Zid je stal, kakor bi bil železen;

m zrno se ni moglo odkrušiti. Ko so se uverili, da se drugae ne

bodo nikoli rešili, lotili so se vode. Ali ta pijaa ni bila sala: sod

je jemal dobrih petdeset véder! Za hrano gospodi bas ni bila sila, jedi

so jim nosili družina iz grada in jim jih podajali skozi tesná okenca.

Postelj pa na tak nain ni bilo moci dobíti, skozi Hne se je dala stlaiti

k vejemu slama in kaka rjuha. Vaše gnade so morali spavati na trdih

tleh, s katerih so vstajali bolj trudni nego so legali. Ker je upa-

dala voda tako polagoraa, domisli se nekdo, da bi se je najprej iz-

nebili, ko bi jo izpustili. Kes izdero pipo ali so si s tem slabo po-

mogli. Voda je spodaj odtekala, zgoraj pa še hitreje narastala, da je

je bil sod kmalu do vrhá poln. Zdaj so spoznali, da božji kázni ne

bodo odvrnih z zvijaeo. Z nová so zaeli piti nepriljubljeno vodo. Jea
jim je presedala tem huje, ker so se zbirali okoli nje od vseh stranij

kmetje rogaje se zatiralcem svojim in prepevaje jim noc in dan vsa-

kovrstne zabavljive pesmi, Še le o božii so izpraznili gospôda vražji

sod in so mogli zapustiti zidanico. Lazarju bi se bili gotovo radi ma-

ševaU ali se niso usodili, ker so se ga báli, da bi jim utegnil na-

kloniti še kako vejo nadlogo. Samo grajska gospodina mu ni mogla

skrivati jeze svoje in mu je pokazala figo. Lazár pa ji figo zago-

vori, da ji je ostala, dokler je živela. Po nobeni šili se ni dal iz-

vlei i)alec izmed prstov. Dekle je bilo mlado, lepo in bogato, itak ni

moglo dobiti ženina, kar ni ni udnega. Kateri mož bi hotel imeti

bábo, ki bi mu kázala zmerom figo ? ! Takih udežev je storil Lazár

še veliko. Bil je strah vsem grašakom in bogatinom, radost in pod-

pora pa vsem kmetom in siromakom, Z vinskimi bratci pa ni maral

delati prijaznosti, e so bili tudi kmttski. Šmihelski župljani so ga
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prišli prosi, da bi jim blagoslovil vinograde. On pa je dejal: Brez vina

lovek lahko prebó. Blagoslovil pa vam bom slabo vašo vodo, kajti je

dobra voda za zdravje vsakemu potrebná. Ta župnija do takrat ni

imela nobenega pitnega studenca, vsi so bili še bolj mehki in mlaku-

žasti nego Krka. Po Lazarjevi molitvi in po zagovoru njegovem jel je

bruhati na prijazno loko iz skalnatega svojega doma mrzli, krhki in

lahki Tršak, do katerega se pride iz mesta skozi hosto práv lehko v

pol ure. Za to božjo vodo dali bi gospôda v vélikih mestih radi cele

kupé zlata, ko bi jo mogli dobiti v obližje svoje. Izvrstni studenci iz-

virajo tudi pri Rozinovi jázbini, pri Rakovniku in za Birno vasjo.

Predmoški ni tako bladen in krepak, ali mnogi Novomešani po leti

zanj hvalijo Boga. Brez njega bi morali lokati s kislim obrazom mlano
in nesnažno Krko svojo. Pa tudi na dnu te reke rinejo iz zemlje jako

dobri izvirki. Jeden je tako moan, da bi napájal labko vse mesto.

Trebalo bi ga loiti z visokim oklepom od Krke, dvigniti mu s strojem

vodo kvišku in jo napeljati po koritu v velik vodnjak, kamor bi jo

hodili zajemat. Namesto tega narednega in kratkega vodovoda, ki bi stal

majhne krajcarje, zamislili so nekateri modrijani navesti v Novo Mesto

cez višave in nižave daljno Preino! Nihe ne trdi, da je to delo ne-

mogoe — denár stori dan danes vse — ali potrošilo bi se zanje go-

tovo vec, nego je vredno vse mesto. Smihelski župniji pa hvala Bogu

zdaj ni treba toliko skrbeti, od kod bi dobila zdravo vodo, po udo-
delni molitvi sv. Lazarja ima je na mnogih krajih dovolj ne le zase,

ampak tudi za žejne sosede. Ta svetnik pa je zapustil vsi naši deželi

še neki drug dragocen dar, ki ga pa Ijudje došlé še premalo poznajo

in asté. Sel je nekamo na božjo pot. Pod Makovcem bil je takrat

brod. Ljudi je prevážal mož, ki je bil od starosti že popolnoma oslepel.

Veslal je kar takó, po umib. Prepeljal je tudi Lazarja in njega križ.

Ko sta prišla na óno strán, veli svetnik : Denarja nimam, da bi vam
plaal brodnino, ali dam vam iz srca rad, kar sem prejel od Boga. To
rekši prime starca za roko in gre ž njim do bližnjega studenca. Tam
poklekne in blagoslovi vodo. Z njo pomaže brodarju mtve oi, ki

zdajci ožive in ozdravijo. Videl je zopet razlono in bistro kakor za

mladih let. Od takrat je ostala studencu zdraviina mo, Tega res da

nisem še nikoli slišala, da bi bil izpregledal od njega vode kakšen slepec,

ali za bolne oi pa trdijo mnogi in premnogi, da ga na vsem svetu

ni boljšega zdravila nego je ta blagoslovljeni vrelec. Hvaležno móram
spoznati, da je pomogel že tudi meni. Oi so me tako pekle kakor

da bi bilft zakopane v žerjavici. Ko sem se umila s to vodo, prešla

mi je vsa boleiua, kakor bi odrezal. Ta slávni studenec izvira práv
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pri Krki, za hribkom, na katerem stoj i cerkev sv. Janeza, Makov-

Ijani in drugi bližnji vašani se pridno zatekaj o k njemu, kadar j im

pride kaj na. oi. Mešcani se pa brigajo tako malo za imenitnosti svoje

okolice, da izmed desetih vé komaj jeden za Lazarjev izvirek in niti

ta si v šili ne iše pomoci pri njem, nego pri drugih doktorjih in

mazaih. —
(Konec prihodnji.)

Glasbena vzgoja v Sloveneih.
Spísala Lucila Podgornikova.

II.

(Konec.)

redno je, opozoriti še na posebno razvado, ki se je ugnezdila

sploh v koncerte : to je preziranje znamenite resnice, daostane
pozornost živa samo do nekemeje, potem pa zarad

neprenelumega napenjanja pojemlje, dokler se ne izpremeni v dolgoasje,

tako da koneno popolnoma otrpne. Na ti razvadi boleliajo v novejšem

asu vse naše muzikálne produkcije, ker so zaeli sporede raztezati

najprej do po 13— 14 tok, in se je potem udomaila še nespamet, da

so se veliki virtuvozi predrznili, také velikánske programe sami, brez

vmesnih tok in, rekli bi, brez odraorov zvrševati. Kdo je šel od

takega koncerta bolj utrujen domov — igralec ali poslušalec — niso še

dognali.

Zatorej naj bi italnice nikakor ne posnemale takih môd, ki ne

morejo roditi zdravega *sadú. Slovenci pa naj pomislijo še to, da njih

obinstvo samo se z glasbo doma razmerno malo pea, torej je še menj
vajeno in zmožno, ostati toliko aša pozorno, kakor koncertní obisko-

valci vejih muzikalnih mest. Torej je silno priporoati, da se sestav-

Ijajo sporedi razmerno krátki, morebiti tako, da bi obsezali po t r i do

štiri pesmi, ali po dva inštrumentálna komada, in, kakor je itak v navadi,

k sklepu majhno gledališko igro ali kaj takega. Vse to bi znášalo po

najve po osem tok in je takšen sporedpo vseh izkušnjah popolnoma

dosti dolg.

Napósled ima tudi to, kar sem že gori poudarjala, namre ve-
kratno ponavljanje dobrih, priljubljenih pesmij pri ve „besedah"

mnogo dobrega. Ozrimo se za ta del na Italijane, kako si natanko in

dobro prisvojé nekaj malega svojih najboljšili gledaliških iger in oper —
samo zato, ker se ií^te igre in opere neprenehoma ponavljajo. To pa
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velja tudi ob vsi glasbi. Glasbeni komadi bi se vedno gladkeje in svo-

jemii zlogu primerneje zvrševali ; ko bi pevci že dávno premagali težave

not, gledali bi potem z vso pozornostjo na tó, kako bi fineje izražali

notranje razlike. Pri obinstvu pa bi šlo to malo število pesmij

tako v kri in meso, da bi moglo však as ob primernih prilikah, tudi

samo s ku p no peti in tako pesem v resnici napraviti za izraz narod-

nega ali Ijudskega ustva.

Kakor italnice, snuj ej o tudi druga društva bistveno jednake in bolj

ali menj podobne sporede za produkcije svoje. Vsled tega nam ni treba

drugih sporedov pregledavati, in velja to, kar smo omenili o italnicah

gledé na glasbeno vzgojo, bistveno tudi za druga društva.

Hoemo li koneno na krátko pregledati bistvo naših pojasnil in

presodeb, potem se nam pokažejo naslednje toke in zahteve

:

I. Glasba je ravno za nižje, zanemarjeno Ijudstvo prepotrebno

vzgojilo ali vzgojevalen pomoek.

II. Na národ deluje v resnici samo národná glasba; od tod izvira

potreba, da se goji národná pesem in umetna glasba, ki mora imeti

svojo korenino v narodni glasbi,

Cvet, ali kar je najboljšega v narodni glasbeni literaturi, mora se

v produkcijah ponavljati.

III. Za gojenje národne glasbe se mora pri Slovencih ustanoviti

dovšená organizacija, toliko bolj, ker jim pretí ravno v sedanji dobi

glasbeno iznarodjenje.

IV. To organizacijo je misliti tako: 1. Ves národ naj se je udele-

žuje s tem, da se najprej nabirajo denarji in porabljajo v podporo onih

narodovih moij, ki morejo pospeševati namen (darila nabiralcem ná-

rodne glasbe, darila uiteljem itd.); 2. „Glasbena matica" naj se usta-

novi kot „Glasbeno središe" in s svojo inicijativo stori vse ko-

rake, ki se kažejo potrební za glasbeno vzgojo narodovo; 3. v šolah,

od uiteljskih pripravme do Ijudske šole v poslednjem kótu na kmetili,

naj se obraa veja pozornost na redne pevske vaje, in naj se tudi

kmetskim otrokom práv vcepi dolono število pesmij ; 4. naj se koneno

glasbena društva, italnice itd. udeležujejo te naloge in po svoje delujejo

v ta namen z društvenimi veselicami.

Vse tukaj naštete terjatve ne zabtevajo, razven denarne matice za

darila, nikakeršnili gmotnih žrtev.

Kar se potrosi za tisk zbirk narodnih glasbenih snovij, prihrani

se pa s tem, da se tisk umetne glasbe zaasno ustavi.
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Kdor ima namen govoriti principijalno o glasbeni vzgoji na bi-

stvene straní, tudi cerkvene glasbe ne pozabi. Primerno se nam
pa zdi, da utrdimo na krátko posebe svoje stališe gledé na to vpra-

šanje ravno na tem mestu. Cerkvena glasba ima, ravno kakor posvetna,

svojo široko podstavo v Ijudskem petji, pospenja pa se do najvišjega

vrhunca umetnosti v tako imenovanem strogem cerkvenem zlogu. Obema

oddelkoma cerkvene glasbe pa mora skupna biti religijozna res-

nost; v drugem gresta oba dale vsaksebi.

Katoliška cerkev sama zahteva za službo božjo ob sveanostnih

prilikah latinski tekst, ob drugih prilikah pa dovoljuje narodni jezik.

Gledé na glasbo pa daje popolno prostost ustvu svojih vernikov, ker jim

nikjer ne zapoveduje, da bi morali v kaki dogmatski obliki izražati

pobožnost svojo. Iz tega je razvidno, da cerkev nima ni proti narodni

barvi cerkvene glasbe, samo e káže njena podstava pravo resnost.

Versko resnost pa moremo izraževati razlino. Ako so si na-

rodje v svoji narodni glasbi ustvarili za oba glavna ustva (žalost, ve-

selje) jako razlino izražujoe ali izrazne oblike, pa je naravno, da si

razodevajo po istih zakonih tudi vérsko pobožnost. Tudi to ustvo ima

pri razlinib narodih razlino barvo ; in kjer gre za to, da dobimo, kakor

pri službi božji, za vso obino (s pomojo glasbe) naj príkladnej ši izraz

pobožnosti, iskati ga bo neizogibno v narodni cerkveni glasbi. Da
pa je možno združiti cerkveno resnost z narodno barvo cerkvene glasbe,

dokazuje nam dejanski že omenjeni glasbeni genij Dvorak v svojih

„Legenda h". V teh kompozicijah spozná takoj však poslušalec pravo

slovansko glasbo; ali visoko nad to narodno barvo se vzdiguje u-
stvo ali duh, ki izraža najglobokej šo religijozno mistiko in

zamaknenost. Ko bi bil Dvorak ustvaril namestu prostih fantazij

cerkvene pesmi za službo božjo, posreilo bi se mu bilo gotovo tudi v

teh oblikah spojiti cerkveno pobožnost z narodnim koloritom. Na drug

nain dajejo protestantskí koráli vzgled iz nemške glasbe. Ti

so popolnoma narodno barvane Ijudske pesmi, ki pa so našle izraz za

najsvetejšo resnost in najglobokejšo pobožnost, tako da morejo biti za

uzor, kako naj bi cerkvena glasba vzbujala pobožnost.

Kjer že ima torej národ národne, popolnoma religijozne cerkvene

pesmi, treba je, da jih obine, kakor posvetne národne pesmi, skrbno

gojé; kjer pa morajo komponisti še le ustvariti cerkvene pesmi, ni jim

pozabiti, da Ijudstvo poje skupno z najvejo pobožnostjo tam, kjer mu
je možno v najsorodnejših glasovih pobožná svoja ustva izra-

žati. In potem, ko cerkev v pravi svoji modrosti ne stavi nikakih mej,

naj se celo pri vélikih ali sveanostnih mašah, pri katerih mora biti
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Ijudstvo pasivno zarad latinskega teksta, Ijudska udeležba kolikor možno

živahna ohrani s tem, da more Ijudstvo obutiti vsaj glasbeno in-

terpretacijo teksta. To pa je možno zopet samo tedaj, ako dobi Ijudstvu

tuji latinski tekst domáce glasove kot gkisbeni lišp.

To je, da nastane protivje ali nekak razpor, ako postavimo na-

sproti tem terjatvam že imenovani strogi cerkveni zlog kot jedino ve-

Ijavni uzor cerkvene glasbe. Ali ta je za namene národne vzgoje ravno

v taki razmeri z narodno cerkveno glasbo, kakor zaetkom oznaená

umetna glasba najvišje vrste z narodno pesmijo.

Strogi cerkveni zlog zastopa najvišji vrhunec umetnostnega

razvoja in je iz tega uzroka za široké Ijudske skupine popolnoma
mrtev. Ako posluša vsako leto o Veliki noci v Rimu v Sikstinski

kapeli in v cerkvi sv. Petra na tisoe Ijudij prekrásne speve Palestrinove

in drugih mojstrov onili strogih oblik, imajo od te glasbe vendar samú

oni stalen in globok vtis, ki so vajeni, takoj duševno slediti kontra-

punktnim umetnim tvorbam ter sprejeti tako glasbo z umetniško razura-

nostjo. Srce naivnega poslušalca pa se brezvspešno napira ali trudi,

da bi posnelo iz teh vzvišenih glasov razumljiv jezik; nikdar bi

torej Ijudstvo ne moglo poštevati te glasbe za interpretinjo svoje po-

božnosti. Ob jednem ima ta glasba z najvišjo posvetno glasbo skupno

to, da je možno prvo, kakor poslednjo, dobro zvrševati samo s p o-

mojo velikega števila jako izurjenih pevcev, kakeršne

nahajamo jedino v onih vejih mestih, katera vzdržujejo višje glasbene

závode. Že iz tega uzroka saraega bi bila glasba te vrste iz vaši in še

mnogih mest izkljuena. Cerkev pa mora želeti, da se v vseh vernih

tudi v glasbenem delu službe božje vzbuja in pospešuje pobožnost.

In národ ima jednak interes, da dobiva Ijudstvo tudi v cerkveni glasbi

ono naobrazilo ali vzgojevalno mo, katero ima v posvetni glasbi. Ker

pa veljajo v obeh krogih jednaki zakoni za srce, ostane tudi zahteva ná-

rodne vzgoje jednaka : namre zahteva národne glasbe v cerkvi,

kakor zunaj cerkve.

S temi naeli je možno takoj odstraniti prepir, ki je poslednji

as pri Slovencih nastal zarad cecilijanskega cerkvenega petja, in

presoditi, koliko so trudi cecilijancev vredni gledé na narodno glasbeno

vzgojo za Slovence.

V Cepovanu, meseca avgusta 1884.
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Slávni Slovenei.

II.

Peter Pavel Glavar.

Spisal Ivan Vrhovec.

(Dalje.)

a Petra so se zdaj odprla nebesá. Živel je v viteški obilosti,

v vedni dotiki s skrbnim svojim oetoni, ki ga je vodil ne le

po vseh znamenitih krajih Malte, ampak ga spremil tudi na

sosedna otoka Gozzo in Comino. Tekom jednega leta se je utrdil Glavar

v italijanšini ter priuil se francozkega in španskega jezika.

V tem pak je došlo tudi dovoljenje iz Rima, da sraejo Glavarja

posvetiti duhovnikom. Odslé mu ni dalo vec miru in prosil je oeta,

naj mu dovoli izpolnovati njegov poklic.

„Le .še obletnice najinega spoznanja poakaj!" dejal mu je oe,

„potem pa potnj z božjo pomojo, kamor sem ti odmenil."

Z vsem potrebnim preskrbevši ga, poslovil se je Testaferata od

siná, reko : „Nerád se loim od tebe, sin moj, toda za tvojo blaginjo

je to potrebno ; ta loitev je neizogibna — dasi tudi poka pri tem

oetovsko srce."

„Sicer som še krepak, toda od danes do j utri. Pravila naŠega reda

so ti znana. Ako zatisnem danes oi — zapušen si, sam na svetu, od

nikogar ti ne bode ve priakovati kake podpore."

„Glej, to pismo je za škofa v Senji, starega prijatelja mojega.

Pobrinil se je záte, ker te je tria nadloga, on naj te tudi posveti v

duliovnika. Novo mašo poj pak v franiškanski cerkvi Matere Božje na

Trsatu, ker ta sveti kraj mi je bil od nekdaj najljubši med vsemi."

„Kar bodeš novcev potreboval, našel jih boš v ti-le mošni in

meníco, ki se ti bo izplaala v Reki."

„To, dmgo pismo, pak neši župniku in najemniku moje komende

pri St. Petru. Sicer nisem ž njim zadovoljen, ker vedel je že dávno,

kdo si in kdo je oe tvoj. a vendar ni storil ni v tem oziru in te tudi

ni podpiral. Toda ostarel je v predsodkih svojega kraja in svojega stanu.

Od])usti mu torej ; tudi jaz mu odpušam. Odslé boš živel ž njim, dokler

ne umrje."

„Dohodki moje koraende so, kakor ti je pa znano, moji. Svojega

reda ne oškodujem zatorej kar ni, ako prepušam vse te dohodke t e bi.
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„Zupnik ostane naj še nadalje, kakor došlé moj najemnik, toda v

le-tem pismu mu ukazujem, vso najemšcino, ki j o je dosedaj pošiljal

meni, odslé tebi plaevati. Ako bi umri pred menoj, boš ti njegov na-

slednikin župnik in brezplani najemnik, dokler bodem živ."

„Tzkusi torej, da si v tem kaj prihraniš, ker ne vé se, koliko aša
me pusti še Bog na svetu. S prihranjeno vsoto, h katéri bom, ako bo

treba, tudi rad še kaj priložil, kúpi si kako posestvo, da bodeš mogel

mirno in dobro izhajati, da bodeš o smrti moji preskrbljen in se lehko

loim s tega sveta. Lehko?" vzdihne Testaferata, „popolnoma lehko se

ne bom, ker ne vém, kaj se je zgodilo s tvojo materjo. Sicer pak upam,

da je že na onem svetu, kjer ni niti konvenijence, niti redovskih križev!"

Zeló tesno je postalo komendatorju pri srci ; umolknil je ter se

zatopil v misii svoje. Potem pak prime Glavarja za roko in mu ree

:

„Jediná prošnja, ki mi jo še izpolni, je ta: Ne pozabi nikdar svojega nek-

danjega uboštva! Nikoli naj se ne zatee trpin k tebi, da bi mu ne

pomagal. Bodi usmiljen in dobrotljiv!"

„Jutri se loiva. Da nama dan nehode prežalosten, povabil sem

nekoliko svojih, tebi že znanih prijateljev; poslednji dan preživeti želim

s teboj in s svojimi prijatelji práv veselo."

Solze so zatopile Glavarju besede in ginjen poljubi roko tako do-

brotljivemu, tako skrbnemu oetu.

Napoil je dan loitve. Komendator je pripravil sinú in prijateljem

svojim slovesen obed. Veselo se pritrkavali kozarci, zunaj v luki pak je

akala odhoda ladja z razpetimi jadri. Ugoden veter je pihal okoli jam-

borov in pri najboljši volji so spremili vitezi Glavarja k morju. Pri slovesu

stari Testaferata ni mogel vec vzdržavati solzá; uderó se mu po lici in

molé objame siná. Tega komendatorjevi prijatelji niso priakovali. Sicer

se jim je hotelo, sode po podobnosti komendatorjevi in mladega klerika,

nekaj dozdevati, a gotovega le ni vedel nihe. Kar se oglasi neki po-

rednež med njimi: Eviva il padre ed il figlio!" in kakor iz jed-

nega grla zagrmi ta pozdrav iznenadenemu komendatorju na ušesa. Molé

je stal sredi svojih prijateljev, a molanje je povedalo dovolj.

Obljubivši oetu, da se o prví ugodni priliki povrne zopet na Malto,

odjadral je Glavar od malteških bregov.

Kakor bi ga bila srea ravno na Malti akala in trmasto zahte-

vala, naj hodi on za njo in ne ona za njim, popustila ga ni, odkar se

mu je naklonila, r jeden pot. Vedno se ga je držala, kakor zvesta

Ijuhica. Na vožnji z Malte je pihal jadrom najugodnejši veter v široki

hbet, vreme je bilo lepo in prebiti mu ni bilo niti viharjev, niti gladú
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niti drugih groz. Srea, ki se mu je prej toliko kujala, obsipala ga je

sedaj s svojimi darovi.

Namenil se je bil v Senj. Tja dospevši je odložil svoj bogato na-

tlaeni koveg v hiši onega trgovca. komur je pred letom poueval

otroke. Vsi nekdanji znanci, zlasti pak ondotni škof, oveselili so se nje-

govega príhoda in njegove zboljšane usode. Skofu je oddal tudi oe-

tovo pismo in ga prosil poslednjili duhovskih blagoslovov.

Novo mašo je pel jako slovesno, kajti mimo trgovca in obilo njegovih

prijateljev je bil navzoen tudi senjski škof sam z obilico plemenitažev.

Osem dnij potem je zapustil Glavar Senj ter se vrnil sreen in

vesel zopet na Kranjsko v St. Peter. Minili sta v tem skoraj dve leti.

Stari, vsled let in bolezni onemogli župnik komendski ga je sprejel

z najvejim veseljem in mu vsled komendatorjevih povelj rad izroil

vse pristojbine, ki jih je dosedaj plaeval Testaferati. Kakor nalaš zanj

je prišel mladi glavar v Komendo, ker stará leta so župnika pac že

])reve ovirala v izpolnovanji njegovih dolžnostij. Víkar pomagal mu je

Glavar v cerkvenem poslovanji.

Starí gospod se ga je veselil, kakor otrok. Da se bode ta, tako

zamotaná strená izvila tako sreno, tega si pa ni mislil. Glavar se je

]iopolnoma podklonil starému župniku, zvesto je opravljal svoje duhov-

nisko dolžnosti ter ni storil niesar brez vednosti in pritrdila župniko-

vega. Kar mu je še easa ostajalo, obrnil ga je v to. da se je uril v

gospodarstvu.

Takoj pri svojem prihodu v Komendo pak je Glavar povprašal tudi

po Basajevi družini. Njegova reditelja sta umrla v tem že oba, o Jar-

neji, nekdanjem dijaku, pravili so, da je nadastnik pri nekem hrvaškem

polku nekje. Na Basajevem kmetijstvu je živela le še jedna hi, in sicer

jako ubožno
;
podpiral jo je Glavar práv po bratovsko. Tudi za Jarneja

Basaja je zvédel, kje tii, ter mu priel dopisovati. Vsa prizadevanja

pak iztakniti tudi mater svojo bila so zastonj.

Sreno je živel Glavar v kraji, kjer je preživel detinská in deška

leta, bave se s knjigami in gospodarstvom. Se dvakrát je šel k svojemu

oetu na Malto, jedenkrát sam, jedenkrát pa z barónom Schweigerjem,

ter si ogledal Trst, Benedke, Milan, Napolj in Florencijo, to veliko skla-

diše umotvorov in središe italijanske naobraženosti. Drugi se je vracal

preko Rima domov, kjer so ga predstavili papežu. Le-ta ga ni le pri-

jazno sprejel, ampak dovolil mu je s seboj vzeti tudi svetinje svetnika,

ki jih je krstil za s v. Urbana. Glavar jih je dal krásno vdelati ter

jih z velikimi troški odvedel na Kranjsko v Komendo, kjer se nahajajo

v ondotni cerkvi še sedaj

!
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V tem je umri stari župnik in zapustil Glavarju, ki ga je imel

od dné do dne rajši, polovice imetja svojega.

Glavar je postal župnik ter prevzel vse koméndsko gospodarstvo.

Sedaj je priel takoj izpolnovati želje oeta svojega in koristiti svojim

rojakom. Najprej je dal sezidati lepše in prostornejše šolsko poslopje, ki

rabi še sedaj za bólnico, in pozval je izurjenega in godbe vešega -uitelja

iz Kamnika, Jakoba Župana.*) Sólo in uitelja je plaeval iz svojega

žepa. Poiskal je precejšnje število ubogih otrok v okolici ter jih dal ne

le brezplano pouevati v branji, pisanji in godbi, ampak preskrbel jih

je vrhu tega z vsem potrebnim, s stanovanjem, hrano in obleko.

Že 1750. leta je kúpil precéj veliko zemljiše, kjer je sezidal s

pomojo nekaterih dobrodelnih faranov poslopje in malo kapelo ; oboje je

namenil za beneficij ; dokupivši še zeló bogato desetino od snopov v vo-

diški fari ustanovil je še sedaj obstojei beneficij v Komendi.

Iz tega gospodarstvenega delovanja potegnilo je 1763. leta Gla-

varja Testaferatovo pismo z Malte, v katerem mu poroa že petinosem-

desetletni oe, da se uti jako bolnega in da bode težko še kedaj s

postelje vstal. Zeli torej siná še jedenkrát videti, opomni ga pa že v

tem pismu, boje se, da bi morebiti vendar še prej umri, nego li bi prišel

sin na Malto, naj ne pozabi, kar mu je nekdaj priporoal, da bode

lehko mirno umri, v svesti si, da je sin z vsem potrebnim preskrbljen.

Zato naj si kúpi še pred odhodom s Kranjskega kako posestvo. No,

e bi mu morebiti manjkalo še kaj denarja za to, priložil bode že on.

To pismo prejemši, odšel je Glavar, ki je že poprej iskal priklad-

nega mu posestva, takoj h grofu Alojziju Auerspergu, lastniku Lands-

preisa na Dolenjskem. To posestvo mu je jako ugajalo in pogajal se

je zánje z grófom že delj aša. Pogodila sta se za 25.000 goldinarjev

in 100 cekinov kljueníne.

Jeden del te vsote je plaal Glavar précej ter se odpravil potem

takoj na Malto. Oeta je našel sicer še živega, a jako slabega. Kmalu

ju je nanesla beseda na kupovanje posestva. Glavar pokaže Testaferati

kupno pismo in potrdilo za plaani prvi del kupnine. Vse vsote pak

ni hotel povédati, ker bi bil Testaferata lehko uganil, da je Glavar ne

zmore. Le v obce mu je dejal, da mu manjka še par tisoakov. Te-

staferata mu je dopolnil ves deficit, blagoslovil ga ter dejal: „Sin moj!

Na tem svetu se loiva pa za vselej. Zívi préprosto, mirno in zado-

voljno; in kje je to pa lóže, kakor sredi lepe prírode? Bodi ubogim da-

režljiv, kolikor ti bo najve mogoe, ker le ti so ti jedini pravi otroci

*) Sklatlatlja prvé slovenské opere. Cf. Šafaik-Jireek, Gescli. der siidsla-

vischen Literatúr, I, 85.
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in dedii, ko nimas nobenega sorodnika. Ako boš tako ravnal, bodeš

vedno zadovoljen in sreen."

Le nekoliko dnij je ostal pri svojem starem bolnem oetn, kateremu

je na videz tudi nekoliko odleglo. Upanje, da bode Testaferata morebiti

yendar le še ozdravel, bilo je njegov najbolj.ši tolažnik na potu domov

na Kranjsko. Toda le-to upanje ga je varalo. Le malo dnij po dohodu

v Komendo mu je poroil stari Brnard, da je Testaferata umri.

Vsoto 6000 goldinarjev je pak bil Glavar ta as grofu Auerspergu še

dolžan ; vzel jih je na posodo pri treh gospodih pri vsakem po 2000 gold.

grašino popolnoma poplaal ter oddal svoj, leta 1750. na novo ustanov-

Ijeni beneficij svojemu gojencu Josipu Tomelliju v oskrbovanje. V po-

rabo mu je pustil svojo še sedaj v Komendi ohranjeno knjižnico, po-

pustil vso potrebno hišno opravo, med to tudi 24 párov srebernih žlic,

sam pak se je preselil na svoje novo posestvo v Landspreis na Dolenjskem.

Jedino hvalevredno je bila leža tega posestva sredi gostih in starih

gozdov, sicer pak je bilo sila zanemarjeno, izvzimši notranjo opravo.

Za Glavarja, ki se je bavil s poljedelstvom že toliko let, bilo je to kakor

nalaš. Z vso pridnostjo se je poprijel zboljševanja tako zanemarjenega

zemljiša, ki je v kratkem asu postalo uzor za vso okolico. Zele

kmetom koristiti, spušal se je v vse možne, asih zeló drage po-

skušnje, naj bi kmetje posnemali, kar bi se dobro oponeslo. Narediti

je dal peci za opeko, velik malin, dva kozolca po 25 štantov, veliko klet

za vino, shrambo za žito ter poskusil mlatiti z mašino, in sicer prvi

na vsem Kranjskem. Nasadil si je vinógrad, povekšal poslopja za kme-

tijo ter kúpil živine za pleme. Ker se kmetje za raeijonalno gojenje

sadja niso takrat kar ni brigali, zasadil je tudi sadni vrt. Najve
veselja pak je imel do ebelarstva in postal jeden najzvedenejših e-
belarjev. Sezidati je dal uljnak s tremi sobarai in s prostorom za 200

kranjskih panjev. Od prvega poetka je bil jeden najvnetejših údov

1707. leta ustanovljene poljedelske družbe na Kranjskem, katere ni le pod-

piral s sveti svojimi, ampak se nji na Ijubo spušal v jako drage poskuse.

Ves vnet je bil Glavar za zboljšanjše kranjskega poljedelstva ter

je poueval in spodbujal svoje podložnike, sosede in prijatelje o vsaki

priliki. Ead je posojal denár za nakupovanje plemenske živine in ni

zahteval nikoli obresti od njega. O slabih letinah so bile njegove žitné

sbrambe vsem podložnim revežem odprte, da, mnogokrat celo tujim Iju-

dem. Vraila ni terjal nikoli. V zadregah tieim je bil pravi oe ; brez

tolažbe in pomoci ni šel nihe od njega. Naí^protno pak so ga zaprav-

Ijivci in malopridni berai spravili lehko v najvejo jezQ.
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Najljubše opravilo v poslednjih letih mu je bilo — ebelarstvo, s

katerim se je tako pridno ukvarjal, da je imel dosfcikrat po 4—500 panjev

deloma doma, deloma po razlinih krajih. Zato mu je poljedelska družba

zaupala tudi po 200 gold. na leto za nakúp in rejo skozi dve leti. Da

ti poskusi niso zvršili povoljno, ni zakrivil on, ampak ražni neugodni

dogodki, kakor to jasno dokazujejo njegova poroila. Vsekako pak so

njegovi rauni pravi uzorni vzgledi. —
Pisal je tudi, a bolj premišljeno kakor J a n š a, izvrstno teoretino-

praktino „Cebelorejo" v slovenskem jeziku ter jo oddal svojemu

gojencu Tomelliju malo pred svojo smrtjo, da jo dá tiskat v prid rojakov

;

toda Tomelli ga je ubogal tudi v tem tako malo, kakor v marsiem

druzem, kar mu je naroil Glavar.

Tako je živel Glavar préprosto, skromno, a zaradi tega pak tudi

jako sreno, vsemu sosednemu loveštvu v korist in podporo, kranjski

duhovšini pak v ast in vspodbujo. Kar ga iznenadi 1. 1780. njegov

prijatelj in vrstnik Jarnej Bas aj, katerega je cesar zaradi njegove

hrabrosti povzdignil v baronski stan ter ga imenoval poveljnim

generálom v Karlovci. Glavarjevo veselje je bilo nepopisljivo. Štiri leta

za tem je pripeljal Basaj s seboj tudi siná svojega, ki je bil že

stotnik v nekem hrvaškem polku. Ni mislil mož, da je to zadnja pot

njegova na Kranjsko. Poslednji si je bil ogledal svoj rojstveni kraj St.

Peter, obiskal svojo še živeo sestro, zlasti pak se z Glavarjem zabával

še jedenkrát o vsem, kar sta prijatelja prebila od mladih svojih nog pa

do tedanjih dnij
;
potem pak se je odloil Kranjsko za vselej zapustiti,

kajti Jarnej Basaj je bil slaboten, osivel starek. Po dnevi hodila in

vozila sta se okoli ter obiskovala kraje, ki so ju spominjala dogodkov

iz dávno minulih dnij mladostnih, zveer pak sta sédala za mizo, pri-

žgala pipi ter kramoljala pri kupici vina dolgo v noc. Od dolzega po-

potovanja utrujeni generál opomni proti polunoi prijatelja svojega, da

je as, iti k pokoju, eš, jutri je tudi še jeden dan. Zelita si lehko

no in Glavar odvéde Jarneja v sobo njemu pripravljeno.

Bilo je o najdebelejši zimi meseca januvarija. Glavar je dal gene-

rálovo sobo gorko zakuriti. General je spal kake dve uri, ko se na

jedenkrát prebudi tože, da se uti jako slabega. V ravno isti sobi ž njim

spei sin plané kvišku in ukáže slugi, naj skuha brž kozarec aja,

potem pak tee v Glavarjevo sobo, naj mu dá kakih domaih zdravil.

A v generálovo sobo vrnivši se nájde ga že nezavestnega. Zadel ga

je mrtvoud, bodi si zaradi veselja, da sta se spet sešla z Glavarjem, bodi si

zavoljo prebilo užitega vina, zlasti pak zaradi starosti in rejenosti generá-

love. Glavar ga je mogel le še deti v sveto olje; ob štirili zjutraj je bil mrtev.
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Smrt tega, veraj še tako veselega prijatelja je potrla Glavarja

popolnoma. Nad mrliem se je zgrudil v omedlevico; nezavestnega so

odnesli v posteljo.

Skrb za oetov pokop potrternu Glavarja prepustivší, dá sin takoj

naprei ter se odpelje, da prinese materi, neki plcm. Schluderbachovi, sam

to grozno novico. Tri dni po njegovi smrti je dal Glavar umršega pri-

jatelja z najvejo slovesnostjo in spodobno astjo pokopati na desni stráni

grajske kapele v Landspreisu. Duhovna opravila je opravil sam. Ko
se je zapri grob, zjokal se je Glavar poslednji nad svojim prijateljem

ter dostavil konec svojega govora: „Danes so pokopali tebe, Ijubi brat

moj in jedini prijatelj iz mladostnih let, tu na desni stráni ; a jaz, tvoj

tudi v smrti zvesti prijatelj, pridem kraalu za teboj. V osmih dneh se

vidiva zopet. Pokopali pa naj me bodo tam na levi stráni."

Glavarjevi prijatelji so mu skúšali te vsled preveliké izgube porojene

misii iz glave izbiti ter ga odvedli takoj iz cerkve. A vse prigovarjanje

ni izdalo ni. Glavar je bil o resnici svojih. na prijateljevem grobu go-

vorjenih besedij tako preprian, da se je zatopil v vedno vejo žalost

in duševno letargijo.

Sicer pak je istinito prerokoval. Tri dni po prijateljevem pogrebu

ga obidejo po maši veliké slabo.sti. Njegov oskrbnik, Jurij Kajetan,

pošije takoj po ondotnega kirurga, ki se loti Glavarja z univerzalnim

sredstvom minulega stoletja: pušal mu je kri na levi nogi. toda tako

konjedersko, da je v malo urah Glavarju noga neizreeno otekla. Ne-

varnost je bila veliká. Brž pošljejo po zdravnika Jelovška, po novo-

meškega prošta Jabaina, zatiškega ranoeelnika Eberta in Glavarjevega

beneficijata v Komendi, Josipa Tomellija.

K rani na nogi je pritisnil prísad, ki se je širil tako urno, da so mu
morali staviti rožie ter mu nasvetovali, naj napraví brž oporoko svojo.

Glavar se je rad udal svoji usodi ter sostavil oporoko 21. janu-

varija 1. 1784. Spominjaje se oetovih besedij zapustil je vse svoje
imetje ubogemu in pomoí potrebnému loveštvu. Le tri

dni je živel še ter umri 24. januvarja 1784. leta. Pokopali so ga, kakor

si je želel, na levi stráni grajske kapele.

Pod jedno streho poivata zvesta bratovska prijatelja in vrstníka.

Nad Glavarjevím grobom so napravili naslednji, dosti prazni nápis:

Pauperes! Venite, Vitlotc

Atque Ejulate!

Tacet sni) scarainis

Petrus Paulus Glavar
Moriens insignis

Fuiidator. Hunc sóla

Vox tnbac angelicae re-

Suscitabit ad vítam.
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Glavar je bil srednje, a okate postave, imel je precéj veliko glavo;

izpod gostih obrvij se je lesketalo veliko, ostro oko. Dejal je sam ve-
krat o sebi: „Jaz grdo gledam, pa dobro mislim." Bil je préprost,

ponižen, gostoljuben, marljiv, varen in ue gospod. Živel je jako

skromno ; skromno opravljen je posedal rad za kamenito mizo pred svojo

grašino v Landspreisu ali pa tabak puše pri Ijiibljenih buelah. Pogo-

varjal se je s podložniki svojimi, dajal jim svete, bral, pisal ali sprejemal

prijatelje svoje.

(Dalje prihodnji.)

Pogovori.
Piše Jos. Stritar.

VI.

redno zberem in zdriižim poglavitne misii, izreene v dosedanjili

pogovorih ter tako sklenem to dolgo besedovanje, zdi se mi

potrebno, da prej še nekoliko obširneje govorim o neki stvari,

katero sem, kakor se mi vidi, premalo krepko poudaril na svojem

mestu.

Ko sem nekdaj na Dunaji ogledoval glasovito zgodovinsko í-liko

Lessingovo: „Hus pred grmado", jezil in pohujševal sem se ne malo,

ko so Ijuilje za menoj s pravim navdušenjem govorili — o em pac na

sliki;? Ta ti je kleal s hrbtom proti gledalcu lovek, in ta ti je imel

na skornjah tako lepe novo podplate, in tako lepi žeblji so se svetili na

njih, da jih je smel res vesel biti však evljar, in tudi moji Dunaj-

anje so jih bili veseli : „Kako naravno, kako resnino, kako pla-

stino!" In ti Ijuflje za menoj niso bili evljarji : práv izobraženi Ijudje

so se mi videli, moški in ženské. O slavnem mueníka pa, o središi

vse vélike podobe nisem ul, da bi se bilo kaj govorilo. Tedaj sem se

budoval, kakor pravim, nad temi gledalci, gorjanci ; a pozneje, ko sem

vso stvar bolje premislil in preudaril, prešla je moja nejcvolja na sli-

karja samega. Kaj pa ga je neki motilo, da je omislil tému prépro-

stemu, bolj ali menj nepotrebnému loveku tako lepe podplate s tistimi

svctlimi žeblji, ki so gledalcev oi kar siloma náse vlekli? Ce je hotel

lovek pravien biti, moral je res rei, da je bilo na toh nesrenih

podplatih morebiti ve umetnosti nego na sami Husovi glavi. Ta ev-

Ijarina je bila pravo središe sliki, pravá „piéce de résistance" ! Tega

pa vendar ni mogel nameravati umetnik, drugae bi bil že drugo ime
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dal svoji podobi ! Mlad sem bil še, ko sem sodil tako, zdaj tudi ne

raislim drugae. Ko stopim pred podobo, nikoli ni práv, e kaka po-

sameznost, sósebno postranska, takoj o prvem pogledu, oi moje náse

vlee. Celoten, harmonicno blagodejen bodj prvi vtis; to je pravo ! Kakor

ušesa lepo ubran akord, v katerem se v prijetno celoto strinjajo gla-

sovi, a ne prevladuje nobeden, tako bodi podobe prvi pogled našemu

oesu. Pozneje pac, ko pregleduješ posameznosti, sme ta ali ona po-

drobnost nekako bolj ugajati tvojemu oesu; a ta podrobnost vendar ne

bodi kaka pritina, postranska ; vso svojo mo naj je umetnik zbral na

giavno osebo, na središe svoje podobe. Ako biva to drugae, narobe je

obrneno vse razmerje. Jednako se spominjam, e smem navesti še nekaj

podobnih vzgledov, da sem ogledujo slavnega Pilotyja sliko imenovano

:

„Cezarjeva moritev", najprej videl — prekrásna mramorjeva tla, potem

stoprav sem zagledal slavnega Rimljana in morilce njegove! Ko me je

nekdaj vprašala neka jako izobražena žena, katera podoba v draždanski

galariji mi je bolj ugajala, fíafaelova „Sikstina" ali pa — Holbeinova

Mati božja, in ko sem ženo tako nekako udno pogledal, eš : kako

se more ta podoba meriti z ono? ree mi: „Ali ti lasje, ti lasje! ali

ste videli te prekrásne láske?" Práv je govorila žena; ti zlati láski so

res pravá paša oem, ko se tako lepo razpreani in razesani vsipljejo

po ramah Materi božji ! Rad verjamem, da jih zamakneno gleda ženská,

ki vé, kaj je lepo, in zamakneno jih gleda tudi slikar, ki vé, kako

težko je kaj takega narediti. A vse to ne moti sodbe moje; lasje so

imeniten del podobe, a vendar ne glavni, dasi na glavi rastó. Naj se

ree, kar se hoe
;

poskusi naj, kdor ne verjame, pogleda naj na to

strán kako Rafaelovo madono ali pa drugo podobo njegovo ; videl bode,

preverjen sem, da se kaj takega ne more oitati tému izvoljencu božjemu.

Kar sem tu rekel o slikab, to velja tudi za leposlovne proizvode,

o katerih mi je tu sosebno govoriti. Pisatelj umetnik naj nikdar ne

pozabi, kaj je tu prvo, kaj drugo, kaj poglavitno, kaj postransko;

drugae zameni smoter s pomokom. Pravi predmet vsi umetnosti in

pojeziji je bil in bode vendar le lovek ! In tako smo prišli do tiste

stvari, o kateri sem se naraenil nekoliko obširneje govoriti. V mislih

pa mi je tu tisto nesreno popisávanje, ki se dandanes im dalje bolje

širi in šopiri po leposlovnih proizvodih. Morebiti bodo moje nasleduje

besede nekako razdražile tega ali onega bralca; a jaz móram govoriti

po svojem preprianji, ne vprašajo, kaj bi bilo mojim rojakom bolj

po volji.

V tem obširnem in gostobesednim popisávanji so zlasti francoski

„naturalisti" pravi junaki, njim vsem na elu mož, o katerem se je
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toliko že govorilo v teh pogovorih. Kdor je bral „Assommoira" nje-

govega, kako bi se ne spominjal tiste pralnice, kamor hodijo manjše

gospodinje v Parizu prát svoje perilo? Kako je tu popisano najprej

prostorje z vsemi potrebnimi nápravami vred, potem pranje samo, kako

izpira ta, kako drgne ona, ožema tretja i. t. d. Vsako posebe vidi

bralec, kako se drži — in práv udno se drzé — in kako se giblje;

vse razline glasove uje tvoje uho, in — kar ni najzadnje — nos

tvoj dúha vse tiste udne duhove, kakeršnih je polna taká napráva;

vlažnosti, zaduhlosti in plesnobe dub, mokrega perila, milá dub in —
razgretih, potnih ženskih životov! Tu „obhaja pravé orgije" razgreta

fantazíja francoskega romanista, tu ti je mož v svojem pravem ele-

mentu! — Tu ti je nakopiene toliko spretnosti in umetnosti, da se

je lovek kar nauditi ne more ! Tu je Zola res velik, in pa ga ni,

da bi se ž njim na to strán kósati mogel. In vendar jaz vprašam v

svojem krivoverstvu : Cemu ta potrata? Ali bi se ne bile dale vse té

straní napolniti z drugimi, boljšimi stvarmi? Koga neki vse to zanima?

Kak namen ima vse to tako natanno, tako obširno popisovanje? Moj

odgovor je ta : Pisatelj hoe nam tu pokazati svojo res udovito spret-

nost, svojo pravo „virtuoznost" v popisovanji, eš: Kdo zná in more

knj tacega? „Plaudite, amici". To je tisti Horacijev „purpureus, late

qui splendeat — pannus" ! Gotovo je taká zmožnost tudi kaj vredna,

in ponašati se sme ž njó, kdor jo ima ; ali rabi se naj tam, kjer je

na svojem mestu. Tam pa, kjer bi zadostovalo samo nekoliko krepkib,

znakovitih potéz — in to je tudi umetnosti — tam jaz nikakor ne

morem odobravati také potrate. Preprian sem, da je velik dél sláve

tolikokrat imenovanemu pisatelju pridobila ravno ta nepresežna vir-

tuoznost ; a preprian sem tudi, da je bodo najiskrenejši estitelji nje-

govi, kateri se je zdaj ne morejo preúditi, skôraj siti

!

Vsaka stvar na svojem mestu in v pravi meri! Ce nam pisatelj

hoe živo predoiti žalostne nasledke zapravljivosti, pijanevanja, ne-

marnosti, popisuje naj nam najprej moža samega, vsega, od nog do

glave; lase njegove, oi, však posamezen dél života, obleko, hojo —
celo strán mu dám za njega samega prostora, in še ve, ako treba

:

potem nam pokaži ubogo ženo njegovo, otroke, živino v hlevu, vse

pohištvo, vrt, njive, vse kar je njegovega, in kar trpi pod takim go-

spodarstvom. Za vse to mu ne omejujem prostora. Tu naj nam po-

kaže, kaj zná in kaj more. Nobena poteza ne bode tu prekrepka, pre-

trda ; nobena barva preživa. Samo, da bodi vse pametno in spodobno

!

Vse nam pokaži, kakeršno je, a besede ne zapiši, katere ni moci ra-

biti v pošteni družbi. Toda treba ni izmišljati si in iskati primernih
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vzgiedov. „Kako nam popisuje Zola sam v svojem Assommoiru grozni

konec svojega junáka pijauca!" Strašno je to popisovanje in nee ga

bití konec ; a tu je vsaka beseda na svojem mestu, in tu je Zola v

resnici velik, „maior orani laude" !

Težko mi je, a móram se loiti od predmeta, o katerem bi rad

še toliko in toliko govoril ! Samo še nokoliko besed, da se stvar nekako

zvrší in koná. Najboljše in najslavnejše pisatelje je lahko poklicati

za prie proti meni, vem ; u vse to me isto ni ne moti v preprianji

mojem ; tudi solnce ima svoje pege in proge, a zato je vendar le sve-

tilo, s katerim se nobeno meriti ne more! Že stari romanopisci so tu

mnogo grešili, sam Walter Scott njim na elu! A ta napaka se bolj

in bolj širi od dné do dne. Sósebno pa novejši Francozi nimajo tu

nikake mere. Kako se tu na drobno in natanko popisuje zlasti ženská!

Vnanjost njena, pravim, in vse, kar je v dotiki ž njo. Skrij se pred

njimi, ti starec Homér, ki vendar tudi znáš popisovati, kjer treba, in

še práv dobro; a kako nam predouješ ti svojo Heleno, ki je vendar

središée vojske trojanske ! Ona in lepota njena je pravo solnce, okoli

katerega se vse sue in giblje, a vendar kakšno naj si mislimo to

tvojo glasovito lepoto? Se tega ne vémo, ima li rne oi ali modre?

Kako bi si bil privošil to „krasotico" kak Francoz ! Ti pa nam ne véš

drugega povedati o nji, nego to, da so si prikimavali stari poštenjaki

trojanski o njenem pogledu, govore: „Raa na vodi! kaj uda, da si

za táko žensko glavo razbijajo junáci!" Vidi se, da si bil slep; to ti

je ubogo malo! — In vendar je to mnogo, kakor je že Lessing spo-

znal in povedal vsemu svetu! Bog ne daj, da bi si jaz v vsem in povsod

v vzgled jemal staré klasike; gotovo je malo c. kr. priseženih filológov,

da bi tako trezno mislili in govorili, kakor jaz o staroklasini umet-

nosti in literaturi. Vendar zdi se mi, da so stari možje nekako bolj

pametno sodili o tem, kaj je poglavitno, kaj postransko pri umetnera

proizvodu; kaj je povedati, popisati ali pokazati treba, in kaj se smé

prepustiti poslnšalcu ali gledalcu, naj si on sam stvar misii, kakor mu
drago. Zato se mi tudi ne zdi práv verjetno tisto, kar nam tudi naš

Preširen pripoveduje o slikarji Apelu in o kritiku evljarku. Kdor vé,

kako je grška umetnost nekako nalaš zanemarjala pritinosti, bode

tf'žko verjel, da je slávni slikar, ki je pa vedel, kaj dela, tako vestno

slušal „kopitarjevo" sodbo. Recimo, da jermenja na obutalu svoje po-

dobe res ni bil pogodil práv po evljarstva zakonih, jaz menim, da bi

bil mož vendar pustil vse, kakor je bilo, navzlic strokovnjaški sodbi;

etudi bi svet potem ne bil dobil tistega mnogo rabljenega prigovora

:

pLe evlje sodi naj kopitar." Ravno tako mi nee v gluvo, kar se
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pripoveduje o stvaritelji Josipovega sporaenika na Dunaji. Mož, pra-

vijo, ni se dal potolažiti, ker so ga, ko je bilo že prepozno, opozorili,

da bronasti konj nima — žebljev na podkovih svojih. Pošteni mešan,

raenda ková, ali pa še verjetneje, kaken izvošik, bil je gotovo silno

ponosen, da je on prvi v svoji bistroumnosti zapažil to strašno napako,

katere bi on gotovo ne bil naredil ; ali umetnik naj bi se bil nasmehnil

poštenjaku ter šel mirno svojim pôtem !

Ali hoem s temi besedami naravnost zagovarjati ali celo pripo-

roati zanikernost, nenatannost in površnost v posameznih delih, ako

niso ravno poglavitni ? Nikakor ne ! Znani anahronizmi vélikega an-

gleškega dramatika in druge jednake hibe in napake nikakor ne po-

vzdigujejo posebno vrednosti njegove, in smešen bi bil, kdor bi hotel

dandanes posnemati najprej te slabosti dramatinega velikána, kateremu

do kolka ne seza z glavo — pritlíkavec! V takih stvaréh smo dan-

danes bolj natanko, kar naj v po.štév jemlje umetnik, da ga ne zadene

zaslúžená graja. Ali lupina ne bodi nam nikdar nad jedro; obleka ne

bodi nad loveka. Popisuj mo, kjer je treba in kolikor je treba kraj,

poslopje, loveka; glas njegov, nos, liojo, „kako se odkašljuje in kako

pljuje", toda vse to samo, kolikor je karakteristino, pomenljivo za

pravo bitje njegovo, in vse to zmerno, krátko. Dve, tri poteze, jedna

beseda na svojem mestu razsvetlí in pojasni asih vso situvacijo, vsega

loveka; to treba znati: malo besed, pa dobrih! Vse popisovanje bodi

samo nekáko ortávanje; osenenje, pobarvanje prepusti se naj bral-

evi fantaziji. Jaz ne vém, zakaj bi morala ta lepota imeti ravno sinje,

oi. Tebi, pisatelj, ugajajo bolj sinje, jaz imam rajši rne. Kaj pa hoeš?

Deklico naj si mislim práv lepo, dobro ; a moja lepota mora mi imeti rne

oi. Ne vrivaj mi torej svojega ukusa, to me moti. Mene obhaja vselej,

kadar berem obširno, natanno popisovanje kakega kraja ali loveka, misel,

poraojem preprianji isto opraviena raisel: Zakaj tako? Zakaj ne morebiti

ravno narobe ? Ako namre ni razvideti notranjega razloga, zakaj to tako,

a ne tako. Kdor bi hotel také stvari bolj natanko opazovati, tako reko

:

na prste gledati pisateljem, udil bi se cesto, koliko je tu góle sleparije

;

kdor ima zmožnost, poskusi naj naslikati si osebo, kraj po pisateljevem

popisu, kako udno podobo dobil bode cesto! Ali koliko jih je, ki beró

tako? In na to grešé pisatelji le preradi.

Toda zdaj, ko bode že skoraj konati treba ta pogovor, da ne

bode bralec nejevoljen, zdaj je pa skrajni as, da se spomnim svojega

pravega predmeta.

Kaj torej pravim? Kaj je jedro dolzega besedovanja in umovanja?

To poskusimo povédati, kar se dá krátko, krepko in jasno. Doživeli
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smo korenite izpremembe v vseh razmerih loveškega življenja; tudi v

leposlovji treba kreniti na druga pota. Nove oblike, nová vsebina!

Vsebina pa bodi leposlovju življenje, kakeršno je ; neusmiljeno nam kaži

resnico, vso resnico. Cloveštvo mu bodi predmet, vse loveštvo, ne

samo izvoljenih pešica. S posebno Ijubeznijo in skrbljivostjo pa ob-

jemaj siromaka, trpina, ubozega brata, ki se stežka hrani ob drobtinah,

katere skopo padajo z bogatina mize; njega, pravim, ki pesa pod tež-

kim bremenom življenja! Pouuj nevednega, blaži surovega, na noge

pomagaj padlému, teši ga v obupu, vodi ga v zmoti, dvigaj ga iz praha,

kaži mu, kako mu je moci izkopati se iz bede svoje. In ako mu po-

moci ne véš, pisatelj po želji moji, kaži mu vsaj srno usmiljenje svoje;

vé naj, preprian naj bode, da ne stoj i sam kakor zapušeno dete v

svoji nesrei na sveti ; v svesti naj si bode, da je srce, da je mnogo,

nebrojno src na sveti, ki utijo ž njim neozdravno gorjé; tolažba mu
bodi misel, da mu je brat, kdorkoli nosi loveško ime ! Samo dober,

plemenit lovek bodi zanaprej pisatelj, duhovnik v sveti službi loveštva.

Sramotno izženi se iz svete družbe, kdor nedostojno hlapuje mogotcem,

kdor je za kratkoasnega godea pre.širnim glasnim gostom za mizo živ-

ljenja, z obilnostjo preobloženo ; s prstom naj se káže za njim, kdor

goji in neguje huda nagnenja in podlé strasti, kdor redi in pase divjo

zver v loveku! Plemenito, Ijudomilo, moralno bodi leposlovje; demo-

kratsko, socijalno bodi poslé, ali ga pa ne bodi ! — —
Posnemanja vredni so francoski naturalisti, ker nam slikajo živ-

ljenje, ker nam kažejo loveka, kakeršen je ; ker jim je voditeljica prí-

roda, a ne zastarela pravila. Hvale so vredni, ker se ne peajo ve
samo z višjimi stanovi, nego nas vodijo tudi k siromaku, ter nam raz-

grinjajo vso bedo njegovo. Kdo bi jim ne bil hvaležen, da ne godejo

vedno na jedno in isto staro struno, da vidijo še kaj druzega poleg

spolnih odnošajev med moškim in žensko ! Práv delajo, da se vedno

in povsod drzé resnice, e je tudi neprijetna, trda, grozovita. Ne za-

krivati, ne olepšavati niesa, resnica nad vse ! Kdor hoe zdraviti, treba

da najprej spozná, pregleda in preiše bolezen, — Ali grajati moramo
njih brutalnost, katera se ne straši najdebelejše besede, da le imenuje

vsako stvar po svojem imeni ; njih cinizem, kateremu ni ni vzvišeno,

ni isto, ni sveto ; njih brezutnost, katera nam razodéva in razklada

se strahovito natannostjo vse pregrehe in napake, vso gnusobo lo-

veškega življenja, loveške narave. Pobijati moramo na vso mo njih

spaenost, da nam kažejo skoraj samo, kar je slabega, kar je žival-

skega v loveku, kakor bi bila vsa zemlja samo velik kup gnojá,

smradu in vsakatere gnusobe. In to ravno je nemoralno, to je pohujš-
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Ijivo! e deklica, tudi postená, nepokvarjena deklica, ali recimo rajši:

e ženská sploh vidi in sliši vedno, da so vse . . . razuzdanke na sveti,

da vsaka le gleda in misii, kako bi si „inke" polovila in pobrala z

juhe življenja; ako se ji vedno pravi, da nima ženská druzega smotra

na svetu, nego uživati, kar ima slasti življenje ; ali si ne bode napósled

mislila in dejala : e so pa že vse také, zakaj bi pa bila jaz sama tako

. . . neumna ! In skrbela bo ter delala tudi ona, kolikor bo mogla, na

to, da ne bode njen delež premajhen! In e se mladeniu, ali recimo

rajši, e se tudi môžu vedno in vedno razklada in poudarja, da je izmed

vseh poutkov najimenitnejši, jedino kaj vredni — šesti, da se okoli

njega sue vse življenje, s krátka: da je izjema pravilo — kaj bode

tega náuka nasledek? Kdor tu misii, da preve pravim; kdor ne uti,

kako dobro premišljene, kako resnine so te besede moje, ta káže, da

ne pozná loveške narave, sósebno pa ženské slabosti! — —
Nehoté sem zopet zašel v svojo staro slabost. Sedaj je pa res

treba, da kar siloma prekinem besedovanje svoje. Blagovoljni bralec

bode razumel, kaj hoem ; za zlovoljnega pa se ne menim ! Ko bi mi

kdo oital in oponašal, da se pogreša logika v pisanji mojem, to mi je

mala skrb ! Jaz vém, da biva v mojih pogovorih pravá logika, o tudi

ne káže vedno in povsod svojih suhih reber, košene svoje hrbtenice.

Ni me sram tudi prezgovornosti in pregorenosti svoje. O stvari, ki

mi je imenitna, sveta, ne morem govoriti kakor o Franc-Jožefovi deželi.

Dostavek. Došlo, mi je vprašanje, ali ne dajem poleg „socijal-

nega" romána tudi zgodovinskemu prostora. Zakaj pa ne ; samo, da je

dober, A pisan ne bodi po tako silno priljubljenem Ebersovem receptu.

Taká zmes, ne kaša ne monik, preséda meni in, upam, da bode skoraj

presédala tudi drugim, ki jim zdaj še tako v slast gré. Tudi je zgodo-

vinski román lahko eminentno socijalen v mojem zmislu. Sploh pa ne

morem dovolj poudariti, naj se moji pogovori beró — s pametjo.

Kaj lahko je, a nikakor junaško, káko posamezno besedo ali misel si-

loma izpuliti iz stika in zveže, tolmaiti j o po svoje, ter tako smešiti

pisatelja in pisanje njegovo. Tako — préprost nisem, da bi zahteval,

naj bode sedaj mahoma vse leposlovje socijalno. Pokazati sem hotel

samo svojim mladim rojakom, opozoriti sem jih hotel, kam sósebno naj

meri posedaj naše leposlovje, kaj je posebno, ne kaj je jedino potrebno.

Poroilo se mi je tudi, da se misii oglasiti mož, ki je sam odlien ro-

manopisec slovenski, ter braniti proti meni kolovodjo francoskih natura-

listov, katerega sem jaz tako odlono pobijal v pogovorih svojih. Ta

vest rae je res razveselila; mož bode ustregel moji želji, ki sem jo že

izrekel v zadnjem pogovoru. A nekaj ga móram pa vendar prej práv
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odlono prositi. Ako hoe, da se bodeva umelá, in da naju bodo umeli

najini bralci, treba neizogibno, da bere prej Zolo v izvirniku, kar pa

to mu móram povedati, ni nikakor lahko. Jezik, kakeršnega piše Zola

je malo podoben jeziku Fénélonovemu ali pa tudi Dumasovemu ; mnogo

mnogo besedi njegovih bode zastonj iskal celo po Sacbsovem ali pa po

Littréjevem slovarji, in te besede niso najlepše! Zola v nemški obliki

ni Zola. To prosim, naj pomisli estiti gospod, drugae bodeva govorila

on o detelji, jaz o praproti, in bralec naju bode debelo gledal. In na-

pósled ga prosim — ne ! da bi govoril z menoj tako, kakor je nekdaj

govoril mož, tudi odlien romanopisec slovenski, tega se ne bojim od

njega, naj že o meni misii in sodi kakor hoe.

i2K

Drevésce.

Irevésce upogíblje
'

Se žálostno do tál,

Ker hudo ráno débelcu

Vihár je Ijut zadal.

Jaz prisadím mu kôlec

Opiém skrblívo je,

Da tožno se ne posuší,

Da znova zacveté.

4.

Nádeje.

|so pómlad in vse leto

Užé se Ijúbiva,

A tja na liladno jésen se

Nežnó zasnúbiva.

Mrazila bode zima,

Studéno véter vôl,

A naju bode blažcn díh

Ljubézni vróôe grôl.

. P e S m i.

2. 3.

V gozdi. v njé god.

? živénje svéže pómlad p;njátelji želé ti,

Obuja zopet gozd, Da dobri Bog ti daj

V grmovji z družo Ijubljeno Živenje dolgo, radosti,

Veselo poje drozd. Po smrti veni riij.

Ljubezen nama šije,

Osiiiéva naju ríij.

Oh, da sanjúla združená

Takó bi vekomíij

!

A, deklica prijazna,

J a z ti želím srnó,

Da bi z menój se združila:

To bi najbolj bilo.

6. 6.

Snubitev. Lépa zima.

yubezen žarno v srci, |^]lk burja zunaj brije.

Na prsih šop cvetíc, Budí vihár i piš,

Se stricem snubit sva prišla A ti v razkošji blážonem

Najlepšo vseh devíc. Na prsih mi sloníš.

Za séstro se prikríva

Vzrudélih, svéžih líc,

A skrivše me prijazno zre

Oj, te zaprôsi, strie!

Pritíska huda zima,

Zrarzuje zunaj léd,

A jaz veselo srém ti

Na ustih bujui méd.

J. Kržišnik.

81*
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Oséhlo evetje.

IX.

Po tebi drevi toži se in davi

In vzbuja meni želja tiho skrita,

Pri tebi zopet sree dan zasvita

In hrepenenje moje se ustaví.

Glavíco lepo nágneš k moji glavi,

In ko Ijubezen tvoja plemenita

Pokaže kakor solnce se oitá,

Viskaje v meni jo srcé pozdravi.

Res, blizu sem, da me gorkó objame

Premehka, dekle, nežná roka znana,

A vedno pot se daljša mi odkriva.

Pogleda naj že skoraj srea náme,

Da novifi s slástjo duša okrepana

Prijatelj zvest na prsili ti poiva.

X.

Dekletce nežno, v duši tvoji isti

Življenja pómlad vzbuja vse darove,

Ki razcveteni lepšali ti dnové

Navzlic sovraštvu bodo in závisti.

Ljubezen tvoja ne želí koristi.

Práv kakor rosa, padša na cvetove
;

Otroške tvoje slušam rad smehove,

In oj, poljubci tvoji — tisti, tisti I

Dakal, vém, ne bodera da razvíješ

V devíški ti vabljivi se lepôti,

Takrat že v gróbnem spim jaz naroáji.

A mili Bog uslišatl me hôti,

Da še taas na duši istá žiješ,

Cvet sama svež in vrst v življenja maJi.

J o s. Cimperman.

<Si

Velegrad.

Spisal Josip Apih v Novem Jiinu.

iso let je poteklo v morje venosti, kar se je utrnila na nebu

mladega slovanstva njega najsijajnejša zvezda, tista danica,

katere svit je vodil naše pradede iz poganske tmine v krásno

deželo kršanske omike in vere. Kaj je v ti dolgi dobi prebilo slovanstvo,

tega nam ni zapisal noben kronist, dasi je nam ta ali oni z malo be-

sedami poroil marsikatero nezgodo, ki je zadela národe slovanské. V

teh tiso letih se je slovanstvo predrugailo ; marsikaj je pozabilo, samo,

žalibog, urojene svoje nezloge ne; marsikaj se je pa tudi nauil Slovan,

sósebno pa ga je nesrea uila Ijubiti in estiti slávne môže, skazovati

odkritosrno bvaležnost pred vsem onim môžem, ki so mu prinesli lu

kršanske vere. Sveta naša blagovestnika slávi dandanes ves slovanskí

svet, celo pravoslávna cerkev. Kako ogromne množine potujejo letos

tjá na Velegrad v prijazno vas, kjer sta nekdaj uila in se muila Ciril

in Metod, ukaj ti oznanuje sleherna gora in dolina, sleherna suma in

vsako polje, da stojiš na zemlji, ki je blagoslovljena , odkar je nosila

najblaija, najveja moža zgodovine naše.



J. Apih : Velegrad. 485

Tudi naš mili národ nee zaostati; ni mu zatrla blagih, uzornih

utov neizmerna nezgoda tožnih vekov, niti boj za gmotne potrebe živ-

Ijenja. Milim svojim rojakom podajem zato tukaj kratek kažipot za

božjo pot na Velegrad. Seznaniti se hoemo s sedanjim svetišem sv.

blagovestnikov in potem z usodo starega mesta velegradskega.

Pridružimo se torej rojakom na Dunaji, na prostranem 'kolodvoru

cesarja Ferdinanda severne železnice
;
po ti železnici se voziš popolnoma

varno kljub strašnému viharju, ki jo je pred malo tedni hotel omajati in

vreci v globoki Dunav, privezavši jo našim ministrom na grešni vrat

za kazen, ker so menda pohujšali toliko mirnih duš v nedolžni družini

matere Germanije. Le zasedimo prostore, pihajmo ven kolodvora k

dolgemu železnému mostu cez Dunav in dalje na polje moravsko. Kadar

postoji vlak na kolodvoru v Florisdorfu, ozrimo se nazaj na avstrijsko

prestolnico, kjer nam biva marsikateri brat ; med neštevilnimi stolpi kipi v

sinje nebo orjak — stolp sv. Štefana, najdostojnejši znak vélikega mesta.

Bolj tam doli se pa bliši zlata krona na kupoli svetovnoznane „rotunde".

Spomnimo se tukaj, da nas objemlje povsod zgodovinski vzduh. Na teh

planotah, s katerih se dviga tu pa tam ilovnat ali pešén hribek, pre-

lilo se je loveške krvi, da „napolnila bi jezero." Pod Florisdorfom le-

žita vaši Aspern in Rssling, kjer je prvi avstrijsko junaštvo užugalo

mogotca Napoleona ; iz kolodvora nas pelje vlak skozi okope, ki so jih

napravili 1. 1S6G. proti Prusom ; a kršeni, s loveško krvjo kršeni,

hvala Bogu, še niso. To nedolžno veselje nam pa takoj zagreni klic

sprevodnikov : Wagram! Žalostni spomini ! — Od Stillfrieda mimo Diim-

kruta do Jedenspeigna se pa razprostira ona raván, za kateri je dne

26. avgusta 1278. zmaga cesarja Rudolfa odloila za vselej usodo naše domo-
vine

; blizo Stillfrieda ti kažejo kraj, kjer je bil usmren Otakar II., kralj eški.

Cimdalje se vozimo po severno-vzhodni Nižeavstrijski, tem jasneje

se prepriamo, da se bližamo slovanskí zemlji. Na kolodvorih vidimo

slovaške delavce; pridružujejo se nam že eško govorei sopotniki. A
stoprav onstran mostu preko Dija (Thaya, eški Dyje) stopimo na mo-

ravská tla pri mestu Bíeclavu (Lundenburg). Doim se mi brzo vozimo,

kakor bi lukamatija z nami vred hrepenel priti v okraj velegradski,

pomika se Dija sila poasi doli proti Moravi — Ali morebiti vé tudi on,

da s seboj nese v sleherni kapljici kosec slovanské zemlje ; da ga nese

tja doli, kjer ni vec milih glasov slovanskih? ali vé morebiti, da so na-

sprotnikom slovanstva reke naše, izstekajoe se v reke in morja neslo-

vanska, podoba usode, ki menda aká vsega slovanstva? —
No, pa tukaj, kjer meji Slovan z Nemcem, stoji na stráži krepak

Slovák. Slovani na Moravskem se dele namre v Hanake, Horake, Vlahe
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in Slovake. Nas zanimajo tukaj samo Slováci, katerih pravá domovina

je severno-zapadna Ogrska. Svoj jezik imenujejo „slovenský jazyk" ; na-

rodno nošo in národne šege so še precéj dobro ohranili. Po leti nosijo

moški krátko konopovo košuljo in konopove dolge in široké „gatje",

ogrinjajo se pa s širokim, belosuknenim plašem, ki jih menda kakor

ranjcega dr. Župana bráni po leti vrocine, po zimi pa mraza. Kadar

je mraz, zamenijo gatje z višnjevimi ozkimi hlaami, po ogerski šegi

našitimi. Noge tié v ižmab, glava jim je pa pokrita z malim, okroglim

klobúkom, ki je ves pokopan pod pisanimi trakovi, šopki, peresi itd.

Ženské si ovijajo glavo z belo ruto, ki je prešita z pisanimi cveticami

;

zgornji del telesa tií v kratkem modrci, roke pa do lehtij v neizmerno

širokih rokavih srajce. Krilo je krátko in zdaj navadno že višnjevo, rudee,

doim starejše žene nosijo še rno krilo. To krilo je skoraj do cela

pokrito z širokim, belim predpasnikom, ki je olepšan in prevezan z lepimi

živobojnimi trakovi. Na nogah imajo pa ižme z pôdkvicami.

Ti moravskí Slováci so krepki Ijudje, radi so židane volje, Ijubijo

petje, godbo in ples. Pa ker so hitre jeze, pretepajo se tako radi, kakor

naši fantje
;
„zapasme se" je poziv na metanje.

Slováci stamijejo v južno-vzhodnem kótu Moravské ; na vzhodu jih

loi Javorina od bratov ogrskih ; na jugu pa jih pritíska Nemec ; na zá-

padu se razprostirajo do grebena Maršovih gora (Hibei hory), kjer so jim

mejaši bogati in moški Hanáci, s katerih blagoslovljeno zemljo se spája

lastnina Slovákov pri Napajedlu na severnem konci. Od grebena Karpát

in Maršovih gora se razprostira nizko pogorje in hribovje proti osredji

doline, skozi katero tee Morava. Karpate in Maršove gore se pri Na-

pajedlu skoraj dotikajo druge druzih ; tam je torej dolina zeló stisnena

;

proti jugozapadu se pa bolj odpira. Gorovje je veinoma pokrito z le-

pimi gozdi, ki so last velikašem moravskim. V rodovitni dolini pa raste

trta poleg navadnih poljskih pridelkov; obnebje je vsled zavetja, ki ga

dajejo deželici gore proti severju, precéj ugodno. Tudi obrt cvete tukaj

in pa družnik mu — rod semitski,

Ob obeh straneh Morave, na desno in levo od železniné proge nas

pozdravljajo mesta in veliké vasí; naj omenimo Hodonín, Strážnice,

Bzenec, Ostroh, Veselí in napósled Uh. Hradište. Zdaj smo na cilju in

zapustivší vlak stopimo z vzvišenimi uti na tista tla, kjer je tekla zibel

kršanstva západnému slovanstvu: tukaj stojimo na eminentno zgodo-

vinskih tleh.

Od postaje Og. Gradiše se peljemo lahko na vedno pripravljenih

vozéh do Velegrada; ako smo pa ilih nog in utegnemo, krenemo

jo pes po lepi ravni esti proti severo-zapadu, v tisto mér, kjer
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sprednje nižje gorice nadkriljuje dvovršna gora z grádom buchlovskim

na levem in cerkvico sv. Barbare na desnem vrhu. Po širokí dolini, med
prijaznimi goricami dospemo v uri hodá do vaši „Velehrad", katere veliká

cerkev z dvema stolpoma in prostrana poslopja nam pravijo, da nismo

zgrešili smotra svojega.

Denašnji Velegrad je vas, katero na treh straneh objemajo gore in

hribi in ki šteje blizu 60 hiš in 800 stanovnikov ; letos je na vse straní

ob cestah se razširila, nastale so cele ulice, kjer stojé prodajalnice in

gostilnice. Pa za zdaj gremo hitro mimo njih; neka udná mo, živo

hrepenenje nas tira dalje proti cerkvi ; na njo je obrneno srce in oko.

Ob dolgem zidu, objemajoem vrt nekdanjega samostana, pridemo do

lepega slavoloka, ki nam klie nasproti prijazen pozdrav. Zdajci stopimo

na obširni prostor, ki ga objemajo cerkev in grašinska poslopja. Ako

smo žejni, oddahnemo se malo in poživimo z izvrstno studennico iz

vodnjaka sredi prostora. Na desní so poslopja, v katerih so do 1. 1784.

bivalí redovniki cistercijanci ; k ternu samostánu so pripadala ogromna

posestva na Moravskem in v Sleziji ; opát je bil najodlinejši med svojimi

vrstniki na Moravskem. Nekaj aša je bil nekdanji samostan potem last-

nína baróna Sine; 1. 1884. pa ga je kúpilo podporno društvo duhovnikov

olomuške škofije. Posebnih znamenitostij ne nahajamo pri tem poslopji.

Na leví se pred nami vzdiguje visoko, ímpozantno ospredje nek-

danje samostanske cerkve, posveene vnebovzetju Marije Device. Pomnití

nam pa je, da sedanja oblika cerkve še ni stará. Tudi slovanstvo ima

svojega Herostrata; neki Zapotoný je 1. 1681. zapálil cerkev in ostalo

ni ni razven golega zidovja. Z velikimi troški so v teku ve nego

dvajsetih let dogotovili novo cerkev, a ostalo je deloma staro obzidje.

L. 1735. so jo slovesno blagoslovili. Kljub starému ozidju se mora de-

našnja cerkev vendar zvati nová, ker ni izginil samo skoraj popolnoma

prvotni znaaj bazilike, temve so jo tudi skrajšali tako, da šteje na-

mesto 20 oltarjev zdaj samo 16.

Visoko ospredje krasita dva lepa stolpa. Ako stopimo skozi vélika

vráta v hišo božjo, napolni nas takoj prvi pogled s strmenjem, da ne

reem z neko bojaznijo; to je tisti mešani ut, katerega v nas vzbuja

ogledovanje obudovanja vrednih del, bodisi božjih, bodisi loveških rok.

Visoko nad nami je cerkveni obok, ki blizu presbiterija nosi jako zna-

menito kúpolo. ukaj je bil staré cerkve stolp, stoje na štirih jako

monih stebrih, kateri še zdaj nosijo kúpolo. Zid kupole je sila debel

in v njem je galerija okoli vse kupole; iž nje se vidi doli v cerkev.

Najbolj pa strmimo o dolgosti cerkve, ki meri 75 m in je naj-

daljša cerkev na Moravskem. Národ pravi, da v nji lahko zajedno pro-
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povedujeta dva mašnika, ne da bi motila drug druzega. Ob straneh je

16 malih oltarjev in pri presbiteriju so kapelice. Med svetniki, kateriro

so posveceni stranski oltarji, nahajamo tudi sv. Cirila, Metoda, Václava

Sarkandra itd. ; to je torej mali „pantheon" (ako smem tako rei), v

katerem národ slávi národne svetnike svoje. Kapelici sv. bratov blago-

vestnikov si stojita nasproti. V malih dolbínah stoj é uraetno zdelani

kipi apoštolov in evangelistov.

Opazujé s pobožno pozornostjo cerkev, dospemo kmalu do presbi-

terija, v katerega padá svetloba skozi kúpolo. Zdaj stojimo pred vélikim

oltarjem. Z mramorjem pri cerkvi niso štedili; najlepše delo od mra-

morja je pa véliki oltár. Pred malo leti šele ga je zdelal v Rimu neki

Steinhauser na troške olomuškega nadškofa kardinála dež. grófa Fiir-

stenberga od najlepšega rnega mramorja. Podoba v njem káže Vnebo-

vzetje Marije Device in je delo Raabovo. Na oltarji sta razven tega dva

mramornata kerubina in tri mramornate podobe nam predoujejo vážne

dogodke iz življenja Metodovega. Na prvi stoji sv. Metod poleg umirajoega

brata Cirila ; na drugi blagoslavlja verno množico, ki je kleé poslušala

njegove uke, in na tretji prejema sv. Metod znamenja nadškofove oblasti.

Na desni stráni oltarja stoji mramornat kip sv. blagovestnikov

;

to je isto novo delo in prekrásna lepota cerkve, kakor tudi dostojen

in trajen spomin na letošnjo slavnost. V našem veku so sploli cerkev

popolnoma prenovili; okrasili so jo z živobojnimi slikami na stenah, na

oboku in v kúpoli; med temi slikami zapazimo tudi slike Otakarja I.

in brata mu Vladislava, ustanoviteljev samostana velegradskega. Cesto

smo pa že uli neugodne sodbe o ti razsipni krasoti barv, o tem ukusu,

ki bajé káže neomikani umetniški ut Slovanov in je zato dokaz

slovanské inferioritete na polji umetnosti. Zoper tako sodbo se ne dá bo-

jevati, ker se naslanja na zákone umetnosti ali pa tudi zato ne, ker

„de gustibus non est disputandum". Ako pa na jedni stráni ti pisani

židovi žalijo omikani ukus, utimo na drugi stráni neko zadovoljenje

;

ta bojna krasota se nekako lepo strinja z individualiteto našega národa,

ki sploh Ijubi lepe, žive boje. Zákonom in terjatvam umetnosti nasproti

zahteva tukaj svojo veljavo národná posebnost, ki se bráni vseobnega

nivelizovanja. Da je tudi tukaj harmonija mogoa, o tem se lahko pre-

priaš, ako stopiš v slovanski cerkvi proti vzhodu in gledaš pred

seboj cerkev in vérni národ. Pritrdil bodeš, da je cerkev olepšana v

istem zlogu kakor Ijudje (ako smem tako rei) in da lepe, žive barve

niso tako zoperne oem.
Prezreti ne smemo dalje še nekaterih zanimivostij cerkve velegradske

;

najprej one lepo zdelane klopí, -Tdelo nekega mizarja izJlT. veka, ki so
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pravá radost vsakemu strokovnjaku. Lepa je tudi leca s podobami;

pravi biser je pa novi krstilnik od kararskega mramorja, darilo bogo-

slovcev moravskih in delo praškega umetnika. Izdolbene so na njem po-

dobe SV. Cirila, Metoda, Janeza Nepom. in Sarkandra, na príklopu stojí

pa kip SV. Janeza Krstnika.

Ako smo opravili tu v velicastnem hramu božjem pobožnost svojo,

spomnivši se dragih svojih v domovini, pa tudi národa nam milega, za-

pustimo cerkev, da si ogíedarao še druge znamenitosti velegradske. Kre-

nimo kar naravnost proti pokopališu, ležeem tik ceste, ki gre proti

Buchlovicam. Tu stoji pri esti kapelica sv. Cirila. Majhna je in tako

préprosta in skromná, da bi morebiti komaj oko stavbarjevo našlo na

nji kaj zanimivega ; z župno cerkvijo se kar ne more meriti niti gledé

velikosti, niti gledé krasote. Pa to neznatno cerkvico dii nekaj, kar

pogrešamo v isti meri pri veliki cerkvi: to uborno vežo božjo obdaje

arobni svit národne tradicije, in v tem ozira je ne prekosi na slo-

vanskí zemlji nijedna cerkev. Bilo bi barbarstvo, ako bi kdo hotel z

neusmiljeno kritiko vzeti ti stavbi najlepšo diko ; národná tradicija

ne laze, ako se tudi moti v podrobnostih. Na tem mestu, pravi vérni

národ, je posvetil cerkvico sv. Ciril, tu je delal in uil sv. Metod in v

ti kapelici je prejel sv. krst prvi kršanski knez eški, Bor i voj s

soprogo mu sv. Ludmilo. Tudi to kapelico je dal obnoviti škof olo-

muški ob priliki tisoletnice. Vsekako je cerkvica sila stará, dasi je

po sodbi strokovnjakov presbiterij zidan v 14., ladja pa stoprv v

17. veku; to svedoi zlog cerkvlce in ne bomo jim oporekali. Upoznavali

bodemo pa še vstrajnost národne tradicije, ki se nam posebno lepo káže

na ti blagoslovljeni zemlji. Osvedoeni smo, da stoji ta gótska kape-

lica na tistem mestu, kjer je postavil božji hrám že sv. Ciril, ali práv

za práv sv. Metod; temelji so gotovo iz one dobe.

Kamor se ozremo v Velegradu in njega okolici, povsodi najdemo

svedoke zgodovinske znamenitosti tega kraja; povsodi se nam ponnja

spomin na dobo véliko-moravskega Svetopolkfi. Práv blizu vasí je tako

zvani „Hrádek" (gradi) ; tako se zove kvadraten prostor, egar dolgost

je 40 sežnjev in ki ima .še okope. Národ pravi, da je to ostanek grádu

Svetopolkovpga. Tzvestno mora biti sila star in da se je ohranil do

danes, svedoi nam, kako spoštuje in varuje národ spomenike staro-

davnih slavnih asov; to nam je pa tudi dokaz, da so denašnji stano-

valci, denašnji Slováci res pravi potomci sovremenikov Metodovib. To-

liko spominov se bi ne bilo chránilo v dnlnrili tiso letih, ako bi se

bilo prvotno, avtohtonsko prebivalstvo razredilo po priseljevanji ino-
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stranskih življev. Saj vérao, kakšen uinek je v tem oziru imela nemška
in laška kolonizacija v dotinih krajih slovenské dežele.

Celo uro hoda od Velegrada, v šumi pa stoji karaen, ki se zove

„kraluv stôl" (kraljev stôl) in to ime nahajamo že v listinah 11. veka.

To je moralo biti posebno priljubljeno mesto Svetopolku in njega pred-

nikom in následníkom
; tu se je moral mogoni kralj posebno rad mu-

diti, kadar je šel na lov v te goste, temne gozde. Kako živo se je to

vtisnilo spominu narodovemu, da ni pozabil tako neznatnega mesta v

celem tisoletji ne, in da je v 11. veku slúžil ta kame kot mejnik

za to strán velegradskega posestva. Poleg „kraljevega stola" je bister

studenec, kteremu je národ nadel ime „zlati vir". I to ime ni brez zgo-

dovinskega pomena; jednako bližnja vas Knezovo Polje, ki je spadala

k samostanu velegradskemu takoj iz poetka; nje ime svedoi torej njeno

starost in gotovo bi smela tudi praznovati letos tisoletnico svojega

obstanka,

Kdor si hoe ogledati tudi daljšo okolico velegradsko, tému sve-

tnjemo, naj krene od pokopališa proti vaši Toupes in Buchlovice,

potem skozi šumo na goro, kjer se dviga grád Buehlov, sosed cer-

kvice SV. Barbare na vrhu „Modle." Buehlov je sila star grád, mo-

rebiti nujstarejši vse Moravské; gora, na kateri stoji, ima tako ugod no

ležo, da je gotovo v starodavnem asu že nosila naselbino ali pa slú-

žila poganskim Slovanom kot sveto mesto, kjer so darovali svojim bo-

govom ; saj so si v tem oziru jednaki vsi Slovani, da so izvolili bogovom

svojim vzvišena mesta, zmatrajoi gore za dôstojne prestole, ki jih je

narava sama ustvarila bogovom. In kakor je mislil in util poganski

Slovan, tako je mislil in util tudi njega kršanski potomec, dasi v

tem oziru Moravan ne doseza našega Slovenca; tem bolj so pa otele

moravské gore pogansko-bogoslužne svoje tradicije. Na Buchlovi so

našli nekdaj majhen bronast kip malika (bužiek). Dandanes te bodo za-

nimala tam gori obširna poslopja, trdni židovi in globoki rovi grádu,

ki je last grófa Berchtolda in précéj dobro ohranjen. Razven veliké

dvorane je znamenitá zbirka starin ; na dvoriši stoji tako zvaná „fran-

iškanska lipa;" franiškani so umeli namre saditi lipe tako, da so

zakopali vrh v zemljo in drevo prisilili, da je naredilo nov košat vrh

iz koreniu. Zadovoljil te bode pa tudi krásni razgled po najlepših pla-

navah moravskih, po Hani in Slovaški, tja doli do planote nižje-avstrijske,

proti vzhodu pa do gosto obrastenih gora karpatskih. Ne bodemo pre-

iskovali, je li ime grádu res izpeljevati iz besede „buch" in „lov", kar

bi znailo kraj posveeni bogu lova starih Slovanov; gotovo pa je dobil

sosedni vrh te gore, „Modla" (= malik) svoje ime, ker so ondu estili
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katero božanstvo, nemara Morano. Zdaj stojí ondu kapelica sv. Barbare

;

v nji poivajo trupla grófov Berchtoldov.

Prislovica pravi, da si je povsodi poleg hrama božjega postavil

tudi zlodej svoj hrám; menimo pa, da je ukaj narodova govorica ne-

kako prepikra in nepravina. Zato se ne bomo zmenili zánjo ter jo

krenemo v „hostinec" vrlega „staroste* (župana) velegradskega. Tu se

nam bo dobro postreglo s cenim pivom moravskim pa tudi z ukusnim

monatimi jedili, brez katerih Moravan uprav tako ne more biti vesel,

kakor Kranjec ne brez žganjcev. ukaj se zatopirao v razgovor o zgo-

dovini okraja velegradskega in sósebno ob usodi staré prestolnice Sveto-

polkove in Metodove. Gotovo zanima slehernoga med nami vprašanje,

kje je stalo ono velikansko in sila trdno mesto Velegrad, o katerem

menijo nekateri, da je bilo že glavno mesto Marbodovo, doim kronisti

govoré o „ineffabilis Rastici munitio et omnibus antiquis dissimilis,"

„urbs Rastici antiqua" itd.

ukaj nam ni namen, podati natancne zgodovine starega Velegrada,

oziroma razprave, kje je iskati to mesto. Naše mnenje o tem predmetu

se strinja v glavnih tokah z rezultati preiskav najodlinejših zgodovi-

narjev eških (Šafárik, Dudík, Brandl i. dr.) ; le v nekaterih menj važnih

tokah smo malo drugaih mislij, sósebno zastran rabe iraen „Velegrad"

in „Devin".

Kar je došlé dognano, je pa v kratkem to-le: Staro mnenje, da

je bil Devin ali Velegrad pri izlivu Morave v Dunav, tam kjer še

dandanes kipé v zrak na strmi skali silni ostanki velikega gradú ali

cele naselbine, to mnenje je dandanes popolnoma zavrženo. Zgodovi-

narji se pa ujemajo tudi v tem, da pravé stolice Metodove ne smemo

iskati v glavnem mestu samo na pol samostalnega kneza v Blatnem

Grádu (k emur je nektere zapeljala krivá misel, da je listinski izraz

Velegrad „civitas — primo modo burgus" popraviti v „Moosburg") temve

v mestu Svetopolkovem, da se torej ne smé loiti prvo narodno sve-

tiše od prvega politinega središa narodovega. To središe, prestol-

nica Metodova in Svetoplokova, pa je bilo tam, kjer stojita zdaj Staré

mesto na desnem in Hradišté (Gradiše) na levem bregu, oziroma na

otoku Morave, v severnem delu moravské Slovaške— torej blizu uro hodá

od sedanjega Velegrada. Pa da stoji novi Velegrad tik starega mesta

äli celo na tem mestu sámem, to svedoijo tisti kraji in tista imena,

ki smo jih navedli že zgoraj ; razven teh pa tudi zgodovinski dokazi.

Nad prvotnim Velegradom se je izpolnila grozna kletev, ki jo je,

kakor pripoveduje poroilo, izustil sv. Metod nad Svetopolkom, nad
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njega rodom in mestom. Jedno je neki Svetopolk, odhajaje na lov,

ukázal Metódu, naj poaka s sv. darilom, da pride z lova. Ura za

uro poteka ; vérni národ se je že zbral v cerkvi in solnce se bliža pol-

dnevi — a Svetopolka še ni. Zdaj zane Metod sv. mašo, ne brii^e

se za kraljevo prepoved ; kar prihrumí vsa lovska družba s kraljem vred

In Svetopolk, vidé, da se je maša že zaela, razljuti se in pokaže vso

svojo brezozirnost na svetem kraji: s spremstvom vred jaha v cerkev

in se ústavi stoprav pred oltarjem. Z groznim strahom naudaja ta prizor

ves národ, samo Metoda ne : estitljivi sivolasi blagovestnik se vzravná

po konci in stoji pred jeznim kraljem kakor božji proroki staré zaveze,

V sveti jezi se mu žari oko in grozno prekolne kralja in ves rod njegov.

Kako kmalu se je izpolnila ta kletev! Komaj deset let po smrti

Svetopolkovi prihrumé divji Madjari v krásno planoto velegradsko in

zrušijo mesto, pa tudi državo Svetopolkovo, egar nevredni potomci so

poginili kmalu; zadnji, Svatobog, potikal se je po gorovji in ondu konal

življenje begún.

Doim se je zgrudil prestol Svetopolkov in porušilo mesto njegovo,

uval je nad vérnim národom v hudih stiskah, ki so prišle nadenj, bla-

goslov, ki ga je sv. Metod podelil národu dan pred smrtjo svojo.

Velegrad so razdejali Madjari 1. 906. ali 907. in rna noc je

legla na zemljo moravsko ; uniena je bila za dolgo aša mlada kultúra,

ki se je jela tako lepo razcvitati. Ostal je od staré prestolnice more-

biti samo tisti kos, ki je bil za silo zavarovan po tokih Morave in je

bil torej na otokih. Ondu so menda stolovali še nekaj aša nasledniki

Metodovi, potem so i oni zapustili opustošeni kraj in se mudili tu pa

tam, dokler ni sredi 11. veka isto prestala škofija velegradska. Hitri

pogin Velegrada se dá razlagati iz njegove leže ob Moravi, ki še dan-

danes izpodjeda bregove in dela prebivalcem mnogo sitnostij. Sicer si

moramo pa misliti, da je mesto bilo leseno in da niti obzidje ni bilo ka-

menito, nego samo nasuto iz prsti. Také stavbe „zob aša" kmalu pokona.

Iz narodnega spomina stari Velegrad ni izginil nikdar. Po vsi Mo-

ravskí in celo v daljni Ceški so vedeli, da je tukaj stala nekdaj zibel

kršanstva, „ubi incipit christianitas". Vedel je zánjo sam vojvoda eški,

Betislav, ki je prišel 1. 1028. pôvodom vojske z Ogri v te kraje, kjer

ni videl niesar razven razvalin, med njimi nekatere opustošene cerkve.

Ko je šedé na bregu Morave gledal ostanke staroslávne prestolnice, pre-

mogla ga je bolest in milo se je zjokal junaški knez. „V srce me je

zabolelo in zjokal sem se," pravi sam, „ko sem videl ondu, kjer se je

poelo nam kršanstvo, porušená tista sveta mesta in cerkve do zadnje

vse opustošene, razdrte, oropane in oskrunjene."
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A Betislav ni znal samo plakati ; dvignil je mec in zapodil Mad-

jare nazaj cez Karpate, potem pa je ustanovil v spomin na to zmago

opatijo v Spitihnovu. Ti ustanovi je podelil mnogo posestev, ki so bila

nekdaj last „cerkve svete" (imena ne pové listina) „blizu Vueligrada",

kjer se je zaelo kršanstvo, „in loco quondam civitatis Deuin" (Cod.

dipl. et ep. Mor. I. 112.) Na prvi pogled se malo udimo, da razlouje

knez Velegrad od Devina, dasi iz zgodovine vémo, da sta ti imeni istega

mesta. In vendar tu ni pomote. Velegrad, ki je za Betislava še bil,

dasi najve siromaška naselbina, je nekdanje ime denašnje vasí „Staré

mesto" poleg (Hradišté) Gradiša. Na otoku ležee, bilo je vsaj za silo

varno in dosti mono, da se je ubranilo nápadov nasprotnikovih, ki se

nikdar ni dolgo bavil z obleganjem. Devin v listini Betíslavovi znai

pa razvaline nekdanje preštolnice Svetopolkove, razprostirajoe se od

levega brega Morave proti denašnjemu Velegradu. To pustoto je podaril

knez deloma novému samostanu, ne pa mesteca Velegrada. Nekateri so

gledé omenjene cerkve, katere ime je, žal, v listinah izbrisano, tega mnenja,

da je misliti na cerkev na otoku, ki je bila potem dolgo aša župnijska

cerkev Starému mestu in Ogrskemu Gradišu. Vsebina listine in vse lo-

kálne razmere pa podpirajo naše mnenje, ki je za zgodovino današnjega

Velegrada sila važno ; to opustošeno cerkev moramo iskati ondu, kjer so

bila posestva, katera so spadala nekdaj k nji, a od Betislava bila po-

darjena Spitihnovskim, t. j. tam, kjer zdaj stoji Velegrad. ukaj se lepo

strinja izvirnik z narodno tradicijo.

Novi samostanski prebivalci v Spitihnovu niso imeli veselih dnij
;

Madjari so jih vedno napadali. Prišli so ti sovražniki v dolino moravsko

skozi soteski pri Brumovu in Hrzenkovu
;

pri Ogrskem Brodu (Brod

uherský) se stekata obe poti v jedno, ki pri Ogrskem Gradiši pride

do Morave.

L. 1190. (ali najkasneje 1. 1202.) je ustanovil mejni gróf moravskí,

Vladisláv, Otakarja L, kralja eškega brat z privoljenjem bratovim opa-

tijo velegradsko in jo izroil redovnikom cistercijancem. (Cod. dipl. et

ep. II. 12. 195.) Založil jo je s posestvi v okolici cerkve sv. Janeza,

ki je bila tedaj zapušena. Odkúpil je pa ta posestva od opatije v Li-

tomišli, pridal pa še mnogo drugih posestev, med njimi tudi „Velegrad"

na otoku. Ta nová opatija je dobila takoj ime „Novi Velegrad", da

bi se loila od starega „Velegrada", ki se je imenovalo tudi že takrat

kakor dandanes „Staro mesto", dasi že ondu ni bilo ve „civitas", nego

„modo burgus", trg.

Sv. Metod je našel torej naslednike, nadaljevalce svojega delovanja

na polji vérskem in kulturnem — samo duh njegov ni bival v novem
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poslopji: narodni znaaj moravské cerkve, slovanská liturgija tem mô-

žem ni ugajala; saj se je bila pristudila tako hitro istému Rimu, ki se

je hitro kesal, da je bil dovolil Moravcem in sosednim bratom slovanski

jezik pri službi božji. Se veliko bolj pa se je slovanská liturgija stu-

dila nemški dubovšini, katero so domai knezi Premislovci z nemškimi

naselniki vred vabili v te kraje. Ustanovna listina ne pripoveduje, kako

se ima zvati novi samostan; stoprav pozneje, pri dnevi listine, beremo

ime „Novi Velegrad". ukaj tií lep kos mržnje apram slovanski litur-

giji in imenu tistega kraja, kjer se je bila prvi pojavila; v tem imeni

so bile zjedinjene vse tradicije, jediná dedšina po slávni prošlosti mo-

ravské cerkve. Národne tradicije pa imajo neko prirodno mo v sebi,

s katero si priboré napósled vendar dostojno veljavo ; národná tradicija

je „glas národov, glas božji" — ime Velegrad se je prijelo z mogono
silo nove opatije in ji ostalo kljub vsem mržnjam. Izgubilo pa je pri-

devek „Novi" potem, ko je še v tistem veku preminul „Stari Velegrad".

Otakar II. je v bojih z Madjari uvidel strategino važnost tega

okraja in je sklenil napraviti na ta vráta, skozi katera so Ogri vedno

silili na Moravsko, moen zapah. Zato veli 1. 1257 (Cod. dipl. et ep.

III. 246) ustanoviti onkraj srednjega toka Morave, na otoku sv. Jurija,

novo trdno mesto. Ker so bili ondu še sledovi starodavnih okopov,

djali so novému mestu „Hradište Uh.", t. j. kraj, kjer je stal grád, (prim.

slov. „Gradiše".) V to mesto so se morali preseliti kraljevi podložniki

v Kunovicah (južno od Gradiša) in velegradski podložniki iz „ipsa fo-

rensi villa Weligrad", t. j. iz Starega mesta. Samostan pá se v doti-

nih listinah zove samo Velegrad.

Nasipi zapušenega „Starega Velegrada", ki se omenjajo še 1. 1232.

razpadli so polagoma; Morava jih je marljivo rušila in jim kopala go-

milo, kakor dela še dandanes. Navzlic novému, mladému mestu onkraj

Morave se odsihdob imenuje zapušeno mesto „Staro mesto", in je ostalo

vedno samo vas in nekako predmestje Gradiša.

Res je, da Svetopolkov Velegrad in naš Velegrad nista do piice

identina ; a to nas ne more motiti, saj je nosila istá zemlja obe mesti,

z istim imenom se nazivata obe in istotako sta sveti slehrnemu Slo-

vanu obe in slehrni Slovan se mora strinjati s krasnimi besedami vrlega

Brandla, ki tako-le veli : „V skutku (zares) v okolí Velehradském stál

slavný hrad Svatoplukuv a vypínal se metropolitný chrám prvního arci-

biskupa moravského! Vira lidu stoletá nebyla tedy jen pouhým blouz-

nénim, nýbrž méla koen svuj ve skutecnosti krásne, velkolepé a slávne

!

Starý Velehrad arci zhynul; ale onen Velehrad, kde ty dve hvézdy

Solunské se nám rozsvítily, zvstujíei nám víru a zákon lásky a pravdy,
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ten nezahyne nikdy, proto že jej verný lid náš ve odéném srdci svem

na véki chovati bude!" (Kniha pro každého Moravana 135.)

Také misii, taki uti naudajajo tudi nas, poslavljajoe se od sve-

tega mesta, ki nam ostane neizbrisljivo v spominu.

Agitátor.
Roman.

' Spísal Janko Kersnik.

Sedmo poglavje.

ude ni bilo pri shodu borjanskih voUlcev. Vedel je že prej, da

bode tam dovolj pristašev one stránke, kateri se je prišteval

sam, da opravijo tudi brez njega. Poleg tega se mu ni zdélo

umestno, riniti preve v javnost tam, kjer ni šlo v prvi vrsti za nje-

govo osebo. A vse to bi mu koneno vendar ne bilo bránilo, pokazati

se med tržani volilci, ko bi ga ne bil prevzel popolnoma še tretji, recimo

glavni in najmerodajnejši ozir. Ugibal je namre, da bodo nocoj dáme

na Drenovem samé domá. Grašák je bil v istini zjutraj odpotoval

zarad nujnih opravkov, in Meden in Hrast, katera sta s svojima ženama

prihajala ob prostih dnevih k Bolétovini; bila sta danes prisotna pri

shodu ; drugi obiskovalci pa so redkokrat prihajali na Drenovo, zlasti

tedaj še ne, ko je bilo pomladansko vreme še tako izpremenljivo.

Koncipist pa je imel svoje namene. Po oni predpustni zabavi pri

Medenovih zanemaril je bil Bolétove ter zahajal mnogokrat ob prostih

urah na bližnji gradi, kjer je kraljevala gospa Elza. Samosvestna gi-

zdavost ga je vodila tja in domišljal si je, da Ijubeznivost, s katero

ga je sprejemala Medenovka, ni vec obiajna, ampak da velja le nje-

govi zmagoviti osebi. In ob prvi priliki — kdo vé, je li koketná žena

ni sama pospešila? — predrznil se je tudi stopiti korak naprej z og-

njeno izjavo, da mu ni moci živeti brez nje ; a srea mu ni bila ugodna.

Elza se mu je na glas smijala in le nenadni prihod gospoda Medená

je rešil tedaj koncipista iz silne zadrege. Uvidel je, da — naj go-

vore ob Elzi, kar hoté — on vendar ni poklican, igrati veje uloge ž

njo ali poleg nje, in z ono lehkoživnostjo, katera je lastna z nesram-

nostjo vred vsem Ijudem njegove baze, pozabil je naglo ta polom. A
domislil se je sed^j zopet Bolétove Milice in jel zahajati pogostem na
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Drenovo. Tam so ga sprejemali veselo in gostoljubno, kakor vsakega

znanca; da bi bil on vec, nego samo znanec, tega si navzlic najboljši

volji ni mogel domišljati, a mladi mož je hrepenel dalje. Tam pri Me-

denovki ga je vabila prej sama gizdavost, a tu pri Boletovih se ji je

pridružila še umazaná misel, da bode Milica bogata nevesta. Nežnost

Ijubeznive deklice pa mu je vzbujala še druga utila, o katerih si je

asih sam trdil, da pomenjajo Ijubezen. Gosti pohodi na Drenovem in

samosvestno vedenje njegovo, kadar je bil govor o Boletovih, prouz-

roalo je mnogo klepetanja v trgu, in tako je prišlo, da so ga lahko-

vérni tržani šmátrali Miliinim zaroencem, ko v ožjih krogih nihe

niti mislil ni na tako razmero. Koncipistu so donele sicer mnogokrat

jednake opazke na ubo, in ne smemo trditi, da bi mu bile neprijetne.

Danes popoludne se je bil torej napotil vnovi na Drenovo, v ve-

seli nadi, da bo kolikor mogoe sam z mlado deklico, in da se mu
morebiti vendar ponudi prilika, odkriti ji svojo Ijubezen; o zmagi svoji

niti dvojil ni ; saj je bila Milica vedno tako prijazna ž njim, in da do

sedaj še ni odgovarjala njegovim na pol prikritim izjavam, stavil je le

na raun njene neiskušenosti in dekliške bojazni.

Našel je gospó in berko na grajskem vrtu, in obe sta ga pozdra-

vili z odkritim veseljem.

„Nikogar ni danes k nam!" omenila je Boleška. „Tisti shod je

kriv tega."

„In Vi? Yi se niste hoteli udeležiti?" pristavila je s smehom Milica.

„Ne, ne! To ni za nas vládne. Mi smo nad stránkami, in le

kadar treba, stopimo v bojne vrste."

„In kedaj je treba?" vpraša z malicijoznim naglasom deklica.

„No, kadar vláda hoe!" deje naivno koncipist.

„Torej, kadar Vam zapovedó od zgoraj? Ubogi vládni gospodje!"

Glasen smeh jo je posilil.

„Vi ste danes práv dobre volje, gospodina!"

„Samo "Zato, ker se ne bavim s politiko. A nekaj me vendar

zanima, škoda, da se niste udeležili denašnjega shoda, potem ..."

„Potem bi ne mogel bi ti tu, in Vi bi ne imeli toliko zábave,

kakor jo imate! Ni li res tako?"

„Védite, gospod Ruda," oglasi se Boleška, „govorili sva že mnogo

o denašnjem shodu, in o našíh znancih kandidatih, in zato sva jako

radovedni, kako bo danes. Kdo bo prodrl, kdo propal?"

„Ako ukazujete, milostivá, vrnem se takoj v trg, in zveer Vam

priutísem natancno poroilo!"
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„Nikakor ne! Tako nisem mislila. Zvédeli bomo vse, e ne noeoj,

pa jutri. A sedaj ostanite pri nas!*

„Tu inorate ostati! In povejte nam kaj druzega novega iz trga!"

sali se M'lica.

„To pa ni mogoe! Prvá in zadnja beseda tam tie se volitve!

Vse drugo je ponebalo."

„Niste li bili pred malo dnevi v mestu?" dé Boléška,

„Bil ! Toda tudi v mestu se je vse življenje, socijalno življenje pre-

drugailo, nego je bilo pred meseci. Najprijetneje je sedaj šenadeželi,"

„Ste se li že navadili Borja?" vpraša Milica.

„Oh, kaj bi se ga ne! Pa, ker imamo še tako Ijubeznivo sosešino!"

„Katero tudi radi zanemarjamo. . .!"

„Tega ne smete trditi ; a e sem pac kriv greha ..."

„Potem naj Vam bode danes odpušeno, ko se žrtvujete ter za-

nemarjate državljanske svoje dolžnosti, da le nas zabávate."

»Milica, ti si poredna!" omenja mati, kateri je bil mladi mož
vidno povšei.

„Ob, gospod koncipist me že pozná, in on sam trdi, da mu je

Ijubo, ako se asih malo zabavljivo razgovarjava."

„Ker se o takem položaji vedno spominjam znane prislovice !

"

jKatere?" vpraša naglo deklica.

„Da tií za takim zbadanjem vedno — prijateljstvo !" odgovorí

oni z afektiranim priklonom.

„Le glejte, da se ne zmotite!" smeje se Milica.

A malo potem je postala resnejša. —
V lahkem pogovoru so jim tekle ure, in ker je bilo vreme gorko,

ukázala je Boléška pripraviti mizo za popoludanico na vrtu. Pozneje

pa je šla Milica s koncipistom na kratek sprehod okrog grajskega rib-

njaka. Ta je bil v dolinici za vrtom in od treh stranij ga je objemal

krasen bukov gozd, katerega sonato zelenje je jasno odsevalo iz

mirne vode.

„Ste li vajeni veslati?" vpraša deklica svojega spremljevalca,

kažoa na lep nov olni, ki je bil ob kraji privezan.

„Oh, da ! To je lepo! Colni ste še le sedaj napravili."

„Prosila sem tako dolgo, da so ga papa omislili. A jaz tudi že

nekoliko veslám."

Sédeta v oln drug druzemu nasproti in Ruda pogumno odrine

od kraja. Ribnjak ni bil majhen in jako globok po sredi, kjer se na-

vzlic istosti vode ni videlo do dna. Ob krajih so švigale veliké šuke
pod nizko vrbovje, debeloglavi karpi pa so léno plávali práv na površji;

32
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bukovje nad bregom so zlatili veerni solnni žarki, in tam v vrhu

veliké jagnjedi stojee v vrtni meji je zvižgal cikovec svojo melodijozno

pesem, da se je glasno razlegala od brega do brega.

„Kako lepo je nocoj !" šepnila je deklica poluglasno in zrla za

ptikom, ki se je v jednomér žgoJe gugal na vrhovni jagnjedini vejici.

„Lepo je, krásno!" ponovil je koncipist; a njemu ni bilo mnogo

do te lepote, do solnnih žarkov ali do ptijega petja; njega je nauda-

jala le misel, da se morebiti sedaj bliža prilika, ko bode mogel

razodeti deklici svoja utila, svojo - Ijubezen,

„Sedaj, ali pa nikoli!" ponovil si je v mislih, da se ohrabrí.

Colni je plával sedaj za krajem v polumrani senci ko.šatih bukovih

vej, ki so molele dale nad vodo; breg je bil tam gosto zarasten, med

grmovjem pa se je vila ozka stezica, blížnjica med Borjem in Dreno-

vim, katere se je redkokrat kdo posluževal.

Milica je še vedno vsa navzeta te mirne, veerné lepote, molé
zrla pred sé, koncipist pa je položil veslo cez olnova róba, in pustil,

da se je zibal olni sam, kakor ga je zaganjal lahni vétri.

Mladi mož je bil v zadregi in ni vedel, kako bi priel pogovor,

da bi ga zasukal potem na pravo strán.

„Oh, kaj bom iskal ovinkovJ" dejal je sam v s(^bi, in takoj

potem, kakor plava, ki mora z visokega odra skoiti v vodo, s tre-

nutno hrabostjo nagnil se naprej in šepnil tako Ijubeznivo, kakor mu
le bilo moci: „Gospodina Milica!"

Deklica se je zaudena ozrla vánj.

„Gospoina Milica!" ponovil je koncipist poguraneje, kajti z ra-

stoim mrakom vred rástla mu je tudi hrabrost.

Nasprotno pa se je deklice lotil lahek nemir.

„esa želite?" vprašala je naglo — „ali necete vec veslati?"

„Bom veslal — takoj!" Toda prej mi dovolíte le jedno besedo,

in, gospodina — saj ne boste nejevoljni náme ..."

„Nejevoljna? Zakaj ?" odgovorí ona, a nemir ji je vedno bolj rastel;

zrla je pred sé in s prsti trgala rožo, ki jo je nosila ves as s seboj.

Ali oba sta bila tako prevzeta, da nista ula lahkih korakov, ki

so práv sedaj zašumeli po stezi, skriti za obrežnimi drevesi. Mož pa,

ki je tu prihajal, ugledal je takoj ona dva in obstal kakor kame za

debelo bukvijo, komaj nekoliko metrov oddaljen od onih dveh v colnici.

Bil je Kore.

„Torej tu sta, samá se vozita v polumraku po vodi! Gemu si še

pri.šel sem, bedak!" to je bila prvá misel njegova. Pokazati se jima

ni hotel na noben nain — tega veselja ne bi napravil Rudi po nobeni
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ceni. „Saj bosta na drugo strán odveslala in potem odídem v grád!

Morebiti bom imel nocoj še priliko in dolžnost — estitati," dejal je pikro

sam v sebi, in se še bolj pritisnil k deblu. Tako je moral uti pogovor

onih dveh, ker olni se ni ganil izpod obrežnih vej.

„Ker bi Vam rad nekaj povedal ! Gospodina Milica, že dávno

sem Ískal prilíke, da Vam odkrijem srce svoje — Milica, jaz Vas Ijubim !"

Hotel jo je príjetí za roko.

A deklíca je burno vstala s svojega sedeža, tako, da se je lahki

oln nevarno zazibal in je ona z glasnim vsklikora sedla zopet na klop

koncipistu nasprotí. Temná rudeica ji je zalila líce in s težko sapo

je Ískala besed. katerih pa ni premogla.

„Ali sem Vas razžalil, gospodina!" vprašal je z zamolklim gla-

som koncipist. Niti misliti si še ni mogel, da bode dekle njegovo snu-

bitev kar odbilo.

„Veslajte vendar nazaj k bregu!" velela je osorno, da se je Ruda

skoraj prestrašil tega glasú, katerega v mladi, neiskušení deklici niti

priakoval ni. A ta upor ga je tudí razburil.

„Ne prej, predno ne vém, pôjdem li kakor najsrenejši ali najne-

srenejši lovek od tod," dejal je patetino.

„Oh, moj Bog!" klícalo je dekle in solze so ji silile v oi. Sedaj

se je v istini bála koncipista.

„Ne, ne, gospodina! Vi me strašíte! Le jedno besedíco mi prí-

vošite, hitel je on in jo sedaj res ujel za roko, katero je poljubljal.

„Se li smem nadejati — da me uslíšíte?"

„Ne!" dejala je krátko in rezko, in istrgala roko iz njegove.

Pri tem se je bil oln z vednira guganjem priblížal bregu ter

s sprednjim koncem tríl ob bukev, za katero je stal Kore, treso se

po vsem životu od radosti in brepenenja, da bi skoil v oln, in prijel

Rudo za vrat.

A sedaj se ni mogel ve premagovati.

Prijel se je bliskoma z levico za raono vejo, ki je molela nad

vodo, zavihtel se z brega in desno nogo postavil v oln.

„Dajte mi roko, gospodina Milica!" dejal je z glasom, kateri se

mu je od razburjenosti tresel — „tu ste varní, in stopíte sem na breg!"

Uínek te njegove nenadne príkazní je bil nepopísljív. Deklíca

se je obrníla z glasnim, prestrašením vsklikom, a spoznala je takoj

Korea in se isti mah okleníla rešíteljeve roke. Pa tako je ni mogel

postavití na breg; prijel jo je naglo ez pas^ in zavihtel se ž njo vred

s krepkim odskokom na breg. Coln s koncípístom, kateri od jeze, iz-

32*
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nenadejanja in recimo tudi od strahú ni raogel ziniti besedice, pa je

zavoljo Korenovega odskoka zdrical bliskoma proti ribnjakovi sredini.

Ves ta tragikomini prizor se je všil v par trenutkih.

„Oh, hvala, hvala Vam!" hitela je Milica, še vsa razburjena.

„Dovolite, da Vas spremim do grada! Gospod Ruda bo že za nama

priael
!

"

„Se mu li ni ni zgodilo?" vprašala je naglo deklica, ker v bli-

žini ni bilo sledu o olnu in vse tiho po ribnjaku.

„Tam vesla — gledite!"

In res se je bližal koncipist že drugema bregu, kjer je naglo iz-

stopil in hitel téma naproti. Bil je silno srdit.

„Oh, Yi ste naju zalázovali in poslušali, gospod Kore!" sikal je

med zobmi. Yideti je bilo, da je izgubil vso mo, zatajevati se in pre-

magovati.

„Sami veste, da govorite neresnico!" zavrne ga Kore; „sluaj

me je pripeljal sem — k srei gospodine!"

Sedaj se je koncipist ohladil.

„Haha, kaj pa mislite? In Vi — Vi gospodina?"

V tem trenutku se je ul iz vta glas gospé Bolétove, ki je kli-

cala herko.

„Ali greste k nam?" vprašala je ta naglo Korea.

„Grem, ako dovoljujete!"

Hitela je dalje po pešeni potí.

Kore pa se je obrnil k Rudi.

„Ako esa še želite od mene" — šepetal mu je, „potem pocakajte

malo tu; — ali se pa pozneje vrneva. Pomoim Vas párkrát z glavo

navpik v ribnjak, da Vas nekoliko ohladim."

Koncipist ni zinil odgovora. Domislil se je, da je v olnu pozabil

klobúk, ter šel naglo pónj.

Nazaj prišedši je uvidel, da brez slovesa pri gospé Bolétovi ne sme

in ne more od tod.

Sel je torej za onimi v grád, in akopram je takoj uvidel, da Bo-

léška ne ve niesa o nocojšnjem dogodku, in da se tudi Milica in Kore

védeta, kakor bi se ne bilo ni pripetilo — poslovil se je vendar kmalu.

S Koreom ni hotel skupaj domov.

(Dalje prihodnji.)
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Odgovor na Strekeljevo kritiko moje slovnice.

(Dalje.)

17. Ne vem, kje je našel pretresovatelj glagol sosidati v tej obliki.

e morda kje stoji, onda je tako imenovana tiskarska pomotá. Med tis-

karske pomote pa štejemo také poraote, ki so ostale v knjigi proti volji

pisateljevi. Znano je namre, da je tiskar pri takih pomotah celo nedolžen

in da je kriv le pisatelj sam, ki ni popravil ob pravem asu. In glede

takega pregledanja so pretresovatelji, rekel bi, jako plemeniti in priznavajo

navadno za tiskarske pomote vse one pregreške, ki so se vrinoli v tisek,

e se o pisatelju le sme soditi, da jih ni navlaš dal tiskati, ampak da

jih je samo spregledal, ter bi jih popravil, ko bi ga ne prevarilo slabotno

loveško oko. Na to strán so, rekel sem tedaj, pretresovatelji jako ple-

meniti ter dopušajo tiskarske pomote v onih sluajih, kjer se pri pisa-

telju sme podstaviti toliko vednosti, da bi kaj takega sam rad ne pustil'

v tiskú, ko bi pri popravi bilo njegovo loveško oko dovolj bistro in zbrano.

Te plemenitosti bas naš pretresovatelj nima, ampak ne prisoja mi še ni

vednosti sklanjatve, nego v svoji ostrosti mi podrtuje o na priloga vr-

šeo djanje in, da se dale vidi, napravlja še tablico z atinskim nápisom

siCvin še klicaj zraven. Takému nezaupanju nasproti mi je pa tcžko upai'

vere, sicer bi trdil in prosil, da se mi verjame, da je sosidati, e kje

tako stoji, le tiskarsk pregrešek, t. j. da stoji m. sezidati in sicer v tej

slovnici tako proti moji volji. Tem vee vere pa zato priakujem, e trdim, da

sostavije res stoji po moji volji. Jaz sem skoval iz besede stav der Satz

novo besedo s o stav der Mitsatz in iz tega sostavije eine Gruppe von

Mitsätzen, das Satzgefiige, in skoval sem jo s polno priponko, da se ji

vidi na licu, da je skovaná. Ko bi se sveta poljubilo spustiti jo v se,

bode si uže perotnico i sama odglodala.

18. Sabljo damascenko mi popravlja pretresovatelj v sabljo

damašenko. Jaz bi rad mislil, da se je tu pretresovatelju vlezel kak

tiskarski pogrešek, kajti tudi pretresovatelji niso prosti te nezgodb, kakor

káže str. 182, kjer so se v vr. 18. pritepli samostalniki na mesto

samoglasnikov. ukaj bi tedaj jaz tudi mislil, da mi hoe pretreso-

vatelj popraviti damascenko v d a m a š a n k o. Kor se pa pretresovatelj

jako udi moji obliki, mislim, da je on svojo navlaš tako zapísal, kakova

da je. Jaz branim svojo obliko tako : d a m a s c e n k a : dáma s,c e n u s, a,

iim kakor kristjanka: christianus; ko pa bi hotel izvajati iz D a-

mas cus : Dáma sk po podstavni obliki * Damask-jan DrimTŠrnm.,

bila bi sablja damašanka. Dajec pred e^ ki mu odgovarja grSki '/)
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in slov.
éf

mogoc in pravilen, nasproti pa 6 nemogo in nepravilen, o tem

uijo glasniška pravila. Toda o teh se zmeniva poznej, ko prideva do njih.

19. Mesto napolnitev beri napolnjenost. Napolnjenost
pa znai nekako stanje, kar je tu nemogoe

;
glagoli znaijo baš le napol-

nitev. Glede passivnega pomena prira. prosi ti si asne osvoboditve

zákon dovoljuje itd. Levstik v náuku si. žup.

20. Rodilnik mesto tožilnika se stavi n a možkih samostalnikih.

Tu je v istini le rodilnikova oblika, ki je na besedi, ne pri njej.

21. Vrazliko prednih prestavlja pretresovatelj zura Unterschiede

der vorhergehenden, Nemec bi rekel zum Unterschiede von. Toda ta

prestáva mi slúži. Ce more Nemec rabiti tu objektiven genetiv, smemo ga gotovo

mi, kajti polje objektívnemu genetivu je v slovanskem širše nego v nemškem.

22. Zakaj pa trojen mesto trojni spol? Saj bi tudi v nemšini

rekli das (bekannte) dreifache GescMecht, alle drei Geschlecbter.

23. Opazko k § 121 pa iraam celo prepisati, da se pretresovatelj

prepria, kako mi dela krivico. Pretresovatelj navaja: „imena znaijo stvar

ali pojem za se in so pregibna ; nepregibne besede pa znaijo kako raz-

mero pri glagolu ali prilogu, ali razmero v stávku med leni in razmero

med stavki." Na to pa pristavlja: „Kaj to pomeni? Ali spadá glagol

k imenom ali nepregibnim besedám?" Na to prašanje si pa dobrohoten

pretresovatelj sam odgovori, e rái v spominu držati izmed prednjih

6 vrstic prvé tri vrstice, kjer stoji, da sta glagol in ime prvé vážnosti

in da so se iz njiju razvila vsa ostala plemena. V prvem oddstavku tega §

je tedaj govor o glagolu in imenu, drugi odstavek ima na dalje razdeliti

imena in zaimena, tretji odstavek pa še ostala plemena. Kako je tedaj

opravieno tu med nepregibne besede hoteti subsumirati še jedenkrát glagol,

e je nepregibnim besedám istinsko nasprotje glagol in ime, pridajmo še

in recimo glagol in pregibno ime? Nekoliko dobre volje od stráni itatelja

ima priakovati pa však stavek !

24. Kar se tie primera: ali grmi ali se zemlja trese, naj pretreso-

vatelj rái pomisliti, prvi, da smemo srbské stávke sloveniti, drugi da

so tudi prašanja disjunktivna.

25. Loilnih števnikov skoraj ni umeti bez Miklošia (§ 134). Pa
ne bi vedel, kaj bi se v tem § ne moglo umeti. Ravno tako malo mi je

zapopasti, zakaj bi kdo § 136 ne mogel razumeti ; komur je pa tu stvar

nová, ta naj pogleda § 70, 71, 72.

26. Pretresovatelj pravi, omenjam pre nenavadni skorom, opušam
pa navadni skoro, skoraj. Skorom stoji pod mestnikom in zato tam

ni oblike skoro niti skoraj, ker pod mestnik ne spadata, kajti prvá

je tožilnik, druga pa rodilnik. Zadosti pa je, mislim, pod rodilnikom ia
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tožilnikom slinih oblik, ki so v stanu uencu razjasniti tudi še navadno
obliko skoraj in skoro. Slovnica ni slovník.

27. Glede boritve proti govornira in pismenim spakam naj zadostuje

opomnja, da uitelj naprej ne more vedeti, kaj in kako bodo uenci gre-

šili. e pa grešijo, ima jim uitelj pokazati v slovnici pravilo. Ce kdo

dvomi vsled postavljenili opazk in razlag, kako se naj sedaj píše, tému

svetujem, naj se drži paradigmat.

28. Glede deležnikov pomisliv, pridelav imam v knjigi sami na

str. 121 primer iz Levstika.

29. Izmed predlogov, kojih raba je pretresovatelju na sumu, sta sled,

posled prepísaná iz Míklošía.

30. Pretresovatelj dvomi, da bi se mogel o krajšati v b, zato se bori

tudi proti Miklošíevi razlagi tok Futteral Scheide des Schwertes (Valj.

prip. 66) iz (v -b-) 1 1) k- (n p t i) ter predlaga razlago iz tei currere.

Poglejmo. Lat. acc. sing. lup um razlagajo iz lup o- m : gr. lú/.o-v, slov.

vi b k ti iz vli)ko-m. V oblíki vlbkb tedaj stojí zadnji td mesto o. Za

korenskí slog bi jaz ne dvomíl, da je ostal v besedi tiakati texere Ts mesto

o, tako tudi v besedi stlati; sicer bi poprek morali dvomiti, da se tu sme

pisati Tj, ker se priakuje o; toda mislim, da še nihe ni dvomíl, da je

^a tu prísten in zato stojí mesto o, t. j. mesto trdega vokala a-vrste. Da

je takíh korenskíh glagolov malo, je sicer res, kajti korenskí glagolí imajo

v korenskem slogu tu navadno e alí e je e uslabljen, imajo o. Pa tudi

korenskih glagolov, ki bi imeli v koreu samoglasnik o, je primeroma práv

malo. Alí da jíh ni, se ne more rei, ker ímamo bod-em, sop-em mo-
re m, pol j e m, koljem. Tok Futteral, Scheide pa iz tek- currere

razlagati ne moremo, ker se pojem ne vjema. Tok iz tek- je Lauf, Fluss,

prímerí p o -t o k, a ni Futteral, Scheide, kamor se kaj (me) vtakne, zato

jaz verjamem Miklošiu.

31. „Kaj pomení pisava jeri jeru?" Míkloši v knjigi P p. 19,

B. 1 in 3 in p. 149, 1. uí, da so písmenke b, -b, u ímenovane v ímenih

jer (9, jer (9, jer h z ono písmenko, kí stojí ob konci in sicer zato, ker

imenovane písmenke v zaetku ne stoje. Naglaske sem res dodal jaz, žele.

da se naglašena písmenka v ízgovoru tudi povzdigne.

32. „/ (iže) se ne krepí v e, oj." Tako pretresovatelj. Poglejmo:

bi-ti: boj, po-í-ti : po-koj, lí-tí: loj Ivatí, pí-tí : poj-iti, rí-tí: roj, si-jatí:

prí-soj-na strán, tri: troj, po-vi-ti: po-voj, vid-étí : véd-a, vis-eti: ves-iti,

zi-jatí : po-zoj, u-ži-tek : goj-iti. / se tedaj krepí v oj in e. Kar pa dalje

stojí, namre tudi u se ne krepí v u, ov, pa je pomotá ali tiskarska alí

pretresovateljeva, kajti v moji knjigi ne stojí u, ampak y se krepi v u, ov.
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33. „O mehkem a dozdaj še niesar nismo uli; o je bil mehak, a

pa, ki je iz njega postal, ni vec mehak," Tako pretresovatelj. AU je a

tudi mehak ali ne, o tem se kmalu zmeniva pri oni toki, kjer bo govor

o glasniku é.

34. Pretresovatelj pravi: „Da se v a-vrsti (§ 3, 3) Ta, ki je bajé

okrajšan, zateguje v y, podkrepljeno je pac s premalo dokazi, da bi se to

pravilo smelo jemati v šolsko slovnico. Mikloši sam podaje v vzgledih

I^ 79, ako jih primerjamo z vzgledi na str. 142 in nasl. dosti takega,

kar potrebuje preiskavanja in potrdila." Na to odgovarjam, podaljšatev

Ta v y potrebuje slovnica v a-vrsti, da razjasni oblike do-tak-nem : do-

tyk-am, v-tak-nem: v-tyk-am itd.; sicer pa tu vse ponavljam, kar

je bilo reeno gori pod brojem 30.

35. „Tudi ni é zateza iz q/". To ima pretresovatelj práv. Ta ti-

skarska pomotá je tudi popravljena na stráni 203, kar pretresovatelj morda^

ni opazil.

36. „Sploh je vsa tablica prenejasna." Tudi jaz sem bil tega mnenja,

zato pa sem dodal dva §§ razjasnil, t. j. § 4. o stopnjah in § 5. o po-

daljšatvi.

37. „Mikloši je imel dobre razloge, zakaj je razdelitev v tri vrste

še obdržal, ko je uže novejša veda ni vec priznávala v popolni meri
;
go-

iovo pa je Miklošieva razdelitev za šolo boljša in preglednejša, nego Šu-

manova hipotesa." Tako pretresovatelj. In kaj je pomen teh besed? Jaz

imam tri vrste a-^-M-vrsto, in Mikloši tudi tako : A, i, n sind die drei

Grundpfeiler des Vokalismus der arischen Sprachen Dies lehrt die Sprach-

wissenschaft in Uebereinstimmung mit der Physiologie. AUe úbrigen Vo-

kale sind aus diesen drei entstanden L, p. 1. vr. 1. Te jasne in prepri-

anja polne besede, ki jih stavi Mikloši svoji knjigi na elo, bodo se

menda svetile dalj aša, nego novejša veda. Jaz sem svojo tablico prepisal

iz Miklošia in sicer stopuje za a-vrsto iz str. P 183, za i- in ?<-vrsto,

iz 184, za podaljšanje iz 185; kje je tedaj Šumanova hypothesa?

38. Po katerem pravilu stoji v slovenski podstavni obliki *gelt,

*gert g pred e?

39. Opazka, da so p, *? v obce uže dolgi samoglasniki, pa ni res-

nina, pravi pretresovatelj. Za moje namene je resnina, kakor káže moj

pristavek, ki se glasi : zato ostajajo tudi na glagolih opetovalnikih. Mi

imamo namre voliti med oblikami poroiti: poroati in poraati.

Katera oblika je pravilna in zakaj ?

40. Ce zo v- ne stoji mesto z -b v-, zakaj pa ni opetovalnik *zavam?
Nadalje, zakaj pa stoji n. p. našemu plov-em nasproti gr. rzlér-io? Plov-em
pa stoji menda na isti stopnji, na kateri z o v- e m.
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41. Visoki*) é se meha v i. Tako ima slovnica. Proti tej trdiivi

se obraa pretresovatelj z naslednjo besedo. On pravi : „e je vedno visok

in uže tako palatalen vokál, torej mu mehanja ni treba; taki izrazi",

dostavlja pretresovatelj ostro, „ki le motijo in vrhu tega še kaj napa-

nega povedajo, morajo se prepoditi iz šolskih knjig". To je vsaj ja«na

beseda in káže globoko preprianje, neupogljivo in trdno kakor jeklo. Kako

pa se vjema s tem Vašim preprianjem, gospod pretresovatelj, e v 14. vrstici

niže pišete to-le : „é se za mehkimi soglasniki spreminja zdaj v ay zdaj t

i." Kaj pa je to, é se spreminja? Tedaj vendar spreminja! Tudi. vxrofc jé<

povedan, zakaj se spreminja, ker je reeno za mehkimi soglasniki. Kar tedaj'

Vi gori grajate in podite iz šolskih knjig, uite tu sami. Jaz pravim e

se meha, Vi pa, é se spreminja. Imava tudi isti vzrok. Jaz pravim po

nebnikih, Vi pa, za mehkimi soglasniki, kar je tukaj isto. Razloôek je le v.

izrazu spreminja in meha se. Vam se zdi, da ta prikazen ni mehanje.

Kaj pa je? Saj bomo smeli tej premembi dati tudi kako ime. Prikazen

je ta, da prehaja é po mehkih soglasnikih t. j. zarad mehkih soglasnikov.

ali nebnikov v i. Besedo za mehkimi soglasniki rabite Vi, odobrujete zato

menda — dovolite, da se poslúžim tu Vašega izraza — nehoté ime meh.-'

anja, e pravite vpliv mehkih soglasnikov je vzrok naši prikaini. Za meh-

kimi soglasniki tedaj se spreminja é v i, za trdimi pa ne. Kakor se tedaji

o po nebnikih spreminja v e, isto tako é v /. To kažejo stsl. paradigmata

gráde : maž i, grí^dehia : mažihT9,selé : polji, selehí) : polji.h t>,

primeri selo : polje, selomu : poljemta
;
jednako témbrjimis, t é^m a :

jima, témi:jimi, primeri tomto rjemto. Tako tudi v nsl. s térar

ž n j im, im, prim. im bolje, tem bol j, s temi:ž njimi, primeri

komu : jemu. Res da je é za se uže nekoliko mehek in je v stanu omeh-

ati pred seboj stojei goltnik v sinik, zato v stsl. recete iz r e k-, po-

tocé: potoka); toda najviše stopuje mehkobe še ni dosegel, sicer bi se

ne mogel spreminjati še dalje za mehkimi soglasniki. Ima pa e nekako

slino mehkobo proti i, kakovo ima c proti , postavim c v stsl. imperap-

tivu recete in v indikativu re e t e. Tudi v teh besedah sta c in

oba mehka soglasnika proti trdemu k, a mehka v razlinih stopnjah ; tako

tedaj tudi e in i. Toliko o tem. Ker se é spreminja tudi v a, imenujem

tudi a v teh jednakih in slinih sluajih mehek, n. p. ž(to) gem : pri-žig-ara

in tudi pri-žag-am, recimo, lu. V stsl je tu misliti na ve sluajov,

n. p. kažate zraven kažite, bijate zraven biite. Tu je tedaj od-

govor na ono vprašanje, ki sem ga dolžen ostal pod našo toko 18. in

33. Znano je, da smatra Mikloši naš a za izvirnega, zadostuje pa po-

*) Op. Za pretresovatelja naj bo omenjeno, da. je izraz visok tukaj epithc"-

ton ornans.
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vdarjati, da stoji ta a po melikih soglasnikih v vsporedju z i ali pa v vspo-

redju z e po nepalatalnih soglasnikih.

Kar se tie oblik zainjati zaénjati, pa je sklep pri Miklo-

šiu na str, 54 P inaišen, nego ga predstavlja pretresovatelj. Pretreso-

vatelj trdi, da je zaénati prvotná oblika in da je iz te postala oblika

zainati, Mikloši?. pravi, da je a prvoten, t. j. v onih slucajih, kjer se

menjata a in é ali i, je a prvoten, zato mu je pijate ali kažate prvot-

nejša oblika, nego pletéte recéte in nego piite kažite. Da po-

stane i iz é, stoji pri Miklošiu P, 121, da pa bi mogel tudi é v stsl.

kje stati po J, š, c, ž, tega nima Mikloši v vseh svojih knjigah nikjer.

Na opak na str. 54 P priakuje Mikloši po sliki rabéhi) na mehkih

deblih le *krajah'b, kar se pa nikjer ne nahaja, pa pa so oblike p e-

a 1 b zraven obiarétélb, rožani) zraven vlasénia, žavati mandere
zraven bolj navadnega živati, krepioajši zraven dobréjši. Po stsl.

glasniških pravilih zato é nikjer ne stoji po nebnikih, ampak le a ali i

v vsporedju z onimi oblikami, ki imajo é po nepalatalnem soglasniku.

Zato se jaz udira nsl. oblikam za-enjati pre-žévati itd., ter pra-

vim, da bi bilo pravilneje zainjati, preživati, kakor imamo tudi

prižigati. Ali seveda jezika ne smemo popravljati, pa rei smemo, te oblike

in besede, ki imajo po palatalih e, so udne, ker se priakuje * ali a, jaz

sem rekel potvorice so, ker so menda potvorjene po oblikah s trdimi so-

glasniki, n. p. vršeti po trp e ti, kraj eh po rob e h, zaénjati po

oplétati. Pri tem prašanju sem se mudil dalj aša, potrebno je bilo

braniti moje stališe proti neopraviéenim trditvam. Pretresovateljeve pod-

stavne oblike j am in k^än ne dokažejo niesar, za tega del ne, ker tem

oblikam odgovarjajo na slovanskih tleh le oblike jem- in e n- in iz teh

oblik dobivamo po slov. glasniških pravilih v opetovalnikih le osnove j i m a-,

i n a-. Ko bi pa v obliki k^än- na slovanskih tleh k ostal, ker sicer ni

mogoe, bila bi opetovalna osnova cena- ali pa kaa-, zadnja, e hoete

podstavljati obliko k o n-. (Konec prihodnji.)

Slovenskí glasnik.

Nove knjige slovenské. — Tisožletnica Metodova. Spísal duhoven

Ijubljanske škofije. Cena 10 kr. V Ljubljani 1885, 8, 32 str. Izdal in založil odbor

za priredbo vláka na Velegi-ad in v Prago. Tisk „Národne Tiskarne". —
Ko smo dobili v roke to knjižico ter jo zaeli brati, vzbujala nam je pri vsakem

novem naslovu posaminih oddelkov vedno vejo pozornost, in nisrao je mogli dejati

iz rok, dokler je nismo vse precitali, in ob konci smo vzdihnili : Deo gratias ! Tako

se piše za Ijudstvo, tako za mladino; blažená roka, ki je to napisala! Pero, ki

zna s svojo prozomo pisavo tako um razsvetljevati in ob jednem srce prešinja
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s sveto navdušenostjo, ne smelo bi mirovati, nego naj bi vekrat užigalo iskro do-

movinske Ijubezni. Ne vémo, ali bi se bolj udili umnému izbovú ogromnega gra-

diva iz življenja sv. blagovestnikov, ali jasni obravnavi na podlagi dosedanjih pre-

iskav, ali pa krásnemu jeziku, ki gladko tee kakor bister studenec po zeleni livadi.

Nismo še kmalu imeli v rokah knjige, kjer bi se nabožno-narodni ut izražal v

takem lepera soglasji, kakor ravno v ti spomenici In baš to ngaja najbolj zna-

aju našega pobožnega národa. V vsi svoji populárnosti ima spis vendar toliko

novostij, da bo tudi izobraženca in zvédenca v zgodovini slovanskih blagovestnikov

prijetno iznenadil in zanimal.

Naloga vsacega domoljuba je skrbeti za to, da se te prelepe knjige kar najve

razpea. Imovitim rodoljubom je pa tu najlepša prilika, da omislijo po stotine te

knjižice ter ž njo oveselé šolsko mladino. Ker se ravno zdaj skoraj povsod skle-

pajo Ijudske šole, ne vémo boljših daril za našo mládež ob Dravi, Savi, Kolpi in

sinji Adriji, nego „Tisoletnico Metodovo". Rodoljubi, posebno estita duhovšina,

hitro sezite po nji! Saj stoji samo 10 kr. Kar bi utegnilo motiti, je preveliká

oblika; a však razboren itatelj bo takoj vedel, da se je morala vzeti taká oblika

iz tehninih uzrokov zaradi treh lepih in primernih podôb. —n.
— Zgodovina fara Ljubljanske škofije. Izdaje A. Koblar. Drugi

zvezek: Zgodovina Näkelske, Duplj.ánske in Goriške fare. Záložník

Anton Koblar. V Ljubljani 1885, 8, 190 str. Cena 80 kr. —
Proti koncu meseca julija smo prejeli lepo knjígo, kí spriuje pravi smoter,

po katerem hrepeni nekaj mlajših duhovnikov ljubljanske vladikovine. Z dona-

Sanjem in objavljanjem takih podatkov bode sploh §e le mogoa cerkvena zgodovina

naših slovenskih škofij. Zato moramo hvalo védeti g. Koblarju, da se tudi po íz-

preraenjenih okolišinah, kakor potrjuje kratek „predgovor", ni ustraäil ni truda

ni troškov, ki jih prizadeva tako podjetje. — V tem zvezku se objavlja: III. Zgo-
dovina Nákelske fare. Spísala Ivan Vrhovnik in Anton Koblar, ka-

pelana. V Lj . . . Natisnila Klein in Ková (Eger). 1885. Str. 1—120. — IV. Zgo-
dovina Dupljánske fare. Spísal Ivan Vrhovnik, kapelan. V Lj . . . (ut

snpra). 120—148 str. — V. Zgodovina GoríSke fare. Spísal Ivan Vrhov-
nik. . . (ut supra). 148—170 str. Dalje pa so „Príloge k zgodovini Ná-
kelske fare".

Pri vseh se razpravlja v posebníh oddelkih: 1. TopografiCní in statistifini

opis fare; 2. Farne zgodovine starejša in nová doba ali sploh zgodovinske rtice

ob ustanovljenji in usodi fare; 3. Cerkve; 4. o famih poslopjih; 5. Duhovni pastirjí;

6. odlini možje v dotinih farah porojeni.

Strokovnjaško ocenp prepušamo kakerau zgodovinarju ; nam, navadnemu
itatelju priSujoí zvezek zeló ngaja, naj se oziramo na razredbo in obdelavo

tvarine, katero s tako raznih straníj zbrati, ní majhen trud, ali na krepki, jeder-

nati zlog in isti, lepí jezik, v katerem se nam opisujejo vsi predmeti. Tako lepa

próza, kakor v ti zgodovini, nahaja se le redko v našem slovstvu. Kako primerno

zna pisatelj vplesti med pripovedovanjem citáte iz naših pesnikov, iz narodnih

pesmij in pregovorov, kar bralcu kaj prijetno odmeva v srci, da se uti na
domai livadi ! Zgodovinar, jezikoslovec, štatistik, duhovni pastir, uitelj . . . však

nájde tu zanimivih rtic. Poroevalcu posebno ngaja naglaševanje topografiníh

iraen ter njih izgovavjanje, ker le na ta nain, ako zajemamo iz ust narodovih,

morejo napósled jezikoslovci doloiti slovnino pravílno pisavo imen, katera so

nam neveši ali zagrizeni birokrati po raznih uradih grozno popaili. Na ta nain
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bi dospelí do zanesljivega zemljcpísa slovenské dežele, katerega oskrbeti bi gotovo

ne škodovalo naši Matici.

Iz vseh opazek se vidi, kako vestno je pisatelj povsod nabiral kakor prídna

buelica in nam je napósled res podal spis, ki ugaja kakor sladek med. — Podatki

ó slavnih možeh, kakor o Karbonariji, o škofa Legáta . . . lahko koga vspodbudé,

da še kaj druzega objavi iz njih življenja O dr. Karbonariji bi pa utegnil kak
ojak na Rtiskem kaj zvédeti. — Cena knjigi se zdi visoka, a kakor smo zvedelí

iž zanesljivega vira, bode založnik, ako se speajo vsi odtisi, katerih je le nekaj

stotin, komaj pokril dotine troške. Však zaveden rodoljub naj si naroí to izvrstno

knjigo, katero s temi vrsticami práv toplo priporoarao. — n.

— Mariborske „Ljudske knj ižnice" 11. snopi nam prináša tri Ijubezni vo

pisaHe povesti, katere je eskí spisal Alojzij Jírásekin práv lepo poslovenil A.

S'attler. — 12. snopiô obseza udi tri povesti: „Sila", katero je po H. Kons-
jansu poslovenil H. Majar; „Davoriša" po (?) poslovenil H. Majar in

„Skopuh" po V. Štulci iz ešíine preložil Leopold Gorenjec. — V 13. in

14. zvezku nam je pa g. B. Kre k, sin znant-ga uíenjaka in vseuiliškega profe-

sorja g. dr. Gegorja Kreka, s finim ukusom in sreno roko zbral petdeset

riajlepših narodnih pravljic in pripovedek.

— Kranjska mesta. Po raznih virih sestavil P. Florentin Hrovat,
vodja deške šole. Z nekaterimi podobami. Tiskal in založil J. Krajec, Novo Mesto

W86\ 8, 136 stí. Cena? — Z velikim zanimanjem smo brali zadnja leta v Tom-
šievem' ,,Vi-tci" opis kranjskih mest, katerega je ravno tako spretno, kakor teme-

Ijíe sestavljal in priobeval franiškanski páter, . g. Florentin Hrovat v Novem
Méstn. Náravno, äa.ti lanki, namenjeni šolski mladini naši, niso strogo znanstveno

pisani, vendar obsezaio v sebi toliko zanimivih podatkov in tako lepo okroženo

zgodovinsko sliko vsakega kranjskega mesta posebe, da jih rad ita tudi odvastel

lovek; kaj pa še le mladina, ki hrepení poznati zgodovinske dogodbe preteklih

asoví Zdaj je tfe lepe lanke g. pisatelj izdal v posebni knjigi. Opisanih je vseh

štirlnajst mest dežele kranjske, namrc: Ljubljana, Kámenik, Kranj, Loka, Radov-

Ijica, Idrija, Lož, Višnja Gora, Novo Mesto, Kostanjevica, Krško, Metlika, rno-
melj', Koevje. G založnik Krajec je knjigi pridejal pet lepih slik, kí nam kažejo

Kámenik, Novo Mesto, Kostanjevico, Krško in Metliko. Kijiga ni samo zábavná,

ampak ima tudi veliko vzgojevalno vrednost im bolje bodo naši otroci poznali

domovino svojo, tem iskreneje jo bodo Ijubili. Zatorej želirao knjigi, da se je kar

najve razpea , zlasti v nobeni šolski knjížnici bi je ne smeli pogrešatí.

— Mladini. Spisal M i Ij en k o Devojan. Tiskal in založil J. Krajec v

Novem Mestu 1885, 8, 90 str. Cena? — Ta lepa knjiga, pisana s uteim srcem

in gorko Ijubeznijo do mladine slovenské, obseza dve Ijubcznívi pésemci „Materino

oko"' in „Mati" in šest minih povestic: ,,Hrômi Jurij", ,,Petriev Blažek",

„Stanko", „Na sveti veer", , Sestri", ,,Božidar". Knjižica, ki je tudi v jezikovnera

oziru dovšená, bode dobro došla zlasti Ijudskim šolarjem našim. — Obe knjigi,

,,Kranjska mesta", kakor tudi ,,Mladini", natisnil je g. založnik J. Krajec z veli-

kimi rkami na moan papir ter jih tudi solidno vezal, kar obe še bolje priporoa.

Vodníkov nápis iz leta 1814. V zadnji številki „Ljubljanskega Zvona"

sem' na 424. stráni pripovedoval, da so imele tare na Ijubljanskem streliši pri

slovesnem, v spomín pariškega mirú osnovanem streljanji 1. 1814. slovenski,

najbrž Vodníkov napíš. G. Levstik me je te dni prijazno opozoril, da se dve taki

tari še hraníta na novem streliši Ijubljanskem pod Rožnikom. Ako ondu sto|)íš
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v dvorano ter se z obrazom obrneš proti cesarjevi podobi, lehko ti je opaziti v

zadnjeín desnem kótu dve stari tavi, obe popolnoma jednaki. Sredi tare je na-

slikano svetovno oblo, nad njim golob z oljno vejo v krempljih, in pod oblom

stojita Kranjica in Kranjec, pod katerima se bere letnica 1814. Zgoraj so v polu-

krogu zapisani verzi:

Od Refhen je fvet Smo Fronzovi fpet,

Shelesnih nadlog Sahvalen fi Bog!

Iz tega se vidi, da je ta nápis Vodnikov v „Carnioliji" 1. 1839. na 87. stráni

napno naveden.

Verzi, ki se beró na traku, shranjenem v dežélnem muzeji, slovejo avten-

tino takó

:

Pubizhi, punzhike Trófili. vénzhali

Pulte marjétize, Gas Premagávzhovo
Slatize, svozhike Mimu porezhemo
Danf mirov je gód! Sdrav dôfhel, Fronc, bod!

Spletajte vénzhike, Tvoje fmo zvétice,

Shmarnize, kókale, Se ti poklónemo,
Krefnize, pojdemo Ponishno prósimo
Mirivzu naprót! Smil fe firot! Fr. L.

Níirodni Dom. Ko so pred par leti osnovali odliôni slovenski rodoljubi

društvo pod tem imenom, polastila se je slovenskega obôinstva veliká navdušenost.

Ideja, zgraditi v slovenskem osredji, v beli LjublJHni, narodni hrara, pala je na

rodovitna tla. Mono so se jeli takoj zánjo zanimati. Snovale so se veselice, katerih

isti dohodki so bili namenjeni základu za zgradbo „Narodne^ja Doma". Odbor je

priredil veliko loterijo, pri kateri se je razprodaio nad 30.000 srek, in katera j«

prinesla bajé blizu 15.000 goldinarjev istega dobika Nabirali so se prostovoljni do-

neski, bodi si v pravilnih letnih in mesenih svotah, ali pa kot posamina darila. Po

vseh teh razlinih potih je narástlo dosedaj premoženje „Narodnega Doma", kakor

povzemamo blagajnikovemu poroilu v zadujem obnem zboru dné 31. mája t. 1.,

na ve nego 37.000 goldinarjev.

Svota je, ako pomislimo, da smo Slovenci le ubog národ, sicer precéj znatna

in živo káže, koliko premore navdušenost za kako stvar; vendar še ni tolika, da

bi že lahko razmišljevali, kedaj, kje in kako se bo zgradil „Narodni Dom". Ne-

zadostiije še, da se udeležujejo z doneski le nekateri krogi, ideja mora prodreti v

širše in najširše kroge, postati mora obna, národná. Všakdo naj posveti moôi svoje

v nabiranje doneskov za ná odno to podjetje. Ugodnega vspeba smerao priakovati,

ako se zato podjetje žrtvuje však posameznik brez razloka. Dolžnost-

vsakega Slovenca bodi s prostovoljnimi, e tu d i morebit i skromní mi doneski'

bogatiti in množiti základ, ki je namenjen zgradbl „Narodnega Doma". Naloga'

je veliká, delo utrudijivo, vendar izpeijivo in dosegljivo, e se postopa z združe-

nimi raomi. Za jednaka obenarodna podjetja so delovali tudi drugi slovanski

narodje in jih zvršili le na ta nain, da so delovali z združenimi silami. ,

' '

Spoznavši, ila je v dosego glavnega smotra treba soudeležbe vsega sloven-

skega národa, osnovalo je pred kratkira ve rodoljubov Ijubljanskih „Krajcarsko-
podružnico Narodnega Doma". Ta podružnica šije stavila za nalogo, pri-

dobiti vsakega Slovenca za svojega lana Njen lan pa lahko postane, ako plaa

1 krajcar na mcsec ali 12 krajcarjev na leto. Podružnica si bo prizadevala v vsaki fari

dobiti svojili poverjenikov, ki bodo doneske pobirali in. jih pošiljali blagajnifcu „Na-

rodnega Doma" g. d r. Jos. Staré tu v Ljubljauo, ki bo vodil podiružaiue'iraiuis'
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v posebni knjigi in objavljal doneske v vseh slovenskih asopisih. Poverjeniki dobé
knjižice z markami. Vsaka kiijižica ima na platnicah návod, kako pobirati doneske.

Da se namre olajša poverjeniku nabiranje in kontrola tako malih zneskov, kakor
jih pobira krajcarska podružnica, daje mu odbor knjižico s krajcarskimi markami
v roke. Vsled tega nima poverjenik nikake .sitne pisarije; prejetih krajcarjev mu
ni treba niti posebe zapisovati, niti posebe hraniti ; kolikor mark mu na zadnje

manjka, toliko krajcarjev je prejel, toliko jih mora oddati v Ljiibljano. Vsaka knji-

žica je preraunjena za 100 údov in za jedno leto. Gledé v knjižicah tiskanega

navoda sploh velja, da obseza práv préprosto in lahko umevno pojasnilo poverje-

nikom, da se ozira sploh na vse sluaje, ki so možni pri pobiranji doneskov.

Vsa ta ideja, nabirati krajcarske doneske od skupnega slovenstva, je res

slovenskim razraeram najbolj primerna. Da je pala na rodovita tla, káže najbolj

živahno zanimanje za to podjetje iz vseh krogov. Že v tem kratkem asu, odkar

obstoji krajcarska podružnica in odkar je priela delovanje svoje, prijavilo ji je

svoj pristop neprimeroma dosti údov. Tudi poverjenikov 'se je oglasilo že veliko

število, celo brzojavnim potem so došlé odboru ponudbe od odlinih rodoljubov.

„Narodni Dom"' ima postati ponosni hrám vsega slovenskega národa, sre-

diše njegovemu javnemu življenju in dom národne slovenské zavesti. Ker je pa
ta ideja za nas Slovence tolike vážnosti in koristi, treba tudi, da jo kolikor mo-
goe pospešujemo, da se im preje, tem bolje uresnii. Vsled tega in ker ima po-

stati „Narodni Dom" koneno lastnina prvega slovenskega literarnega zavoda, last-

nina „Matice Slovenské", opozarja tudi ^Zvon" kakor leposloven list itatelje svoje

in sploh Slovensko obinstvo na sredstva, ki bi utegnila pospeševati to blago idejo.

Naj torej pridno pristopajo „Kraj cárski podružnici", naj jo dosledno in

vstrajno podpirajo s svojimi doneski. E. L.

Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754—1883). Zweite

Hälfte. Von Wilhelm Voss, k. k. Profesor — V lanskem programu Ijubljanske

vélike reálke nam je priobil marljivi prof. Viljem Voss jako zanimivo razpravo

o zgodovini kranjske botanike; ta spis letos nadaljuje v šolskem poroôilu imeno-

vanega zavoda ter nam podaje kratek obris najnovejše dobe botaniške vede dežele

naše. Drugi oddelek je razdelil g. pisatelj na ve poglavij V prvem nam riše zgo-

dovino botaniškega vta Ijubljanskega ter nam podaje celo mal nárt njegov.

Potem našteva botaniške zbirke kranjskega deželnega muzeja. Tu zvédamo, da

hrani muzej herbarije Hladnikove, H. Grafové in De schmannove; posebno

zanimiv je „Herbarium carniolicum" z doneski Janše, Dollinerja, R a stem a,

Freyerj a in Plemla. Nadalje opisuje prof. Voss bivši kranjski „Museal-Verein"
in našteva spise njegove, ki so velikega pomena za kranjsko cvetano. rta nam ob

kratkem tudi zgodovino c. kr. licejske knjižnice ter nam našteva vse važnejše

botaniške knjige, katere hrani. S tem bode g pisatelj gotovo marsikomu ustregel

;

žal, da pogrešamo v zapisku toliko neobhodno potrebnih botaniških del! Seve,

dotacija je mala ....
V etrtem oddelku našteva prof Voss vse spise in zbirke, ki se tiejo kranjske

flóre. Tu nahajamo samostojna dela poleg takih spisov, ki so raztreseni po raznih

botaniških asopisih in zbovnikih. Spis nam káže, da se je že mnogo móž pealo s

cvetano naše dežele in dokaj zanimivih stvarij nahajamo tu popisanih Vsakemu,

ki se hoe peati z kranjsko floro, bode ta zbirka paô dobro došla.

Tudi privatnih herbarijev omenja pisatelj. Naelnik postaje na Nabrežini

Alfréd Breindl nabral si je kacih 8000 cvetk, med katetimi je mnogo kranjskih.
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Posebno pa je zanimiv herbarij neutrudljivega našega prirodopisca župnika S. Ro-

bia, ki se ne pea samo s primeroma lahkimi javnocvetkami, temve v prvi vrsti

s tajnocvetkaini. Njegova zbirka lišajev in m ah o v je pravi „unicum" in želeti

je práv iz srca, da bi mnogozaslužni mož objavil podrobnosti o lepi svoji zbirki

— Župnik Fran Schaffer iz Grahovega pri Cirknici ima tudi lep herbarij, ki

obseza kakih 3000 vrst: nabiral ga je deset let.

Koneno sklepa g. pisatelj svoj spis z fosilno íioro kranjsko, o kateri imamo

že tudi dokaj zanimivih del; vse nam našteva podrobno, tako da ima itatelj, za-

nimajo se za te okamenele ostanke pradobne, pred seboj popoln obris zgodovine

nekdanje kranjske cvetane, kolikor nam je znana.

Prof. Viljem Voss si je s svojim spisom pridobil lepo zaslugo za našo bo-

tanike. V prvi vrsti mu bode hvaležen zaíetnik, ki nahaja v njem takoj vse, kar

bi si mogel drugae morebiti še le po dolgem tradu sestaviti in nabratí. Gotovo

bi bilo hvaležno delo, ko bi se našel prelagatelj, ki bi nam te zanimive in ko-

ristne rtice o zgodovini kranjske flóre podal v našem jezika in v posebni knjižici.

„Scieutia amabilis" ima pri nas toliko uencev, da bi se gotovo splácal trud

Š.

Krátke opazke. 1. „Sub rosa." — V „Lj. Zvonu" II. 318 pripoveda J. Ž.,

da predstojei latinski izrek, kateri pomenja skrivnost kakega poroila. izvira od

zarotnikov J. E. Tattenbacha in drugov, ki so se shajali in tajno posvetovali leta

1G70 v grašini v Rajem pri Mariboru v sobi, na katere stropu je bila naslikana

veliká roža. „Však sestanek se je naznanil s tem, da pridejo ,sub rosa' vkupe, in

kar se je v imenovani sobi ukrepalo, moralo je ostati skrivnost, ker je bilo po-

védano ,sub rosa*. In tako se je od latinsko govoreih zarotnikov zaplodil ta izrek

med svet". Tako J. Ž. — No J. Voli v „Razlaganji kerš. katol. náuka," VI. 200,

govore o papeškem posveevanji takoimenovane zlate rože piše : „Rimci so jo

(rožo) neizreeno visoko cenili ; imeli so pregovor, ki se v latinšini rabi še zdaj,

,sub rosa', ki je pomenjal molanje; zato, ako je kdo kako skrivnost komu raz-

odel, in je hotel, da je dalje ne pové in raznaša, rekel mu je: ,sub rosa', to je:

nobenemu tega povédati ne sraeš. Od tod tudi navada, da se vidijo na nekaterih

starih izpovednicah napravljene rože, kar pomenja, da je v izpovednici vse ,8ub

rosa', to je ,pod rožo' reeno, in ostane skrivno in zakopano." — Ako je torej

napominjani izrek v reenem znaenji rabil že davnim Rimljanom, tedaj bi bilo

pa verjetneje, da je imenovani lastnik grašine v Rajem uprav v opomin tajnostij,

v njegovi sobi se vršeih, dal na stropu naslikati znani simbol, in je tako izvor

jedne stvari iz druge na onem zgodovinsko znamenitem kraji baš obraten. Tako

pa smo tudi Slovenci izgubili slavo, da bi se izrek „sub rosa" bil s slovenské

zemlje razširil po svetu.

2. „Taterman". — To besedo razlaga J. Ž. v „Lj. Zvonu" II. 381, da po-

menja navpino leseno cev pri živem studenci, s katerim izrazom se stvar zazna-

menuje v gorenji Kranjski, pa tudi v Koroški. To, pravi D. Trstenjak v „Novicah"

1858. 102, spriuje, da je bil Taterman po véri starih Slovencev povodni duh. —
A razven tega ima beseda „taterman" še drug pomen. V Savinjski dolini namre
imenujejo , tatermana" slamnatega moža v ptije strašilo- na njivi, in spominjam

se, da sem ta izraz za isto znaenje ital vekrat v spisih dra L Gregorca. Dr.

J. Pajek pa še v ,,rticah iz duš. žitka štaj. Slovencev" str. 233 pripovéda, da so

mu pri Mariboru fantii, „slamnatega dekleta" v Dravo vrgši, vpi-ašani odgovorili:

„Tatermana smo v vodo vrgli, da bode led raztolkcl." — c -o—a.
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Navodilo

o pravilnem igranji šaha za zaetnike.
(Dalje.)

Rokada.

Osnovnim pravilom šaha se pri Števa

doloílo, da smé igralec však pot le

jedno potezo napraviti, to je jeden sam

kame premekniti na šahovi deski. Je-

denkrát v vsaki partiji pa je dovoljen

vsakemu igralcu izímek od tega pravíla,

da namre smé h kráti premekniti kralja

in turen. Ta izimek se imenuje : ro-

kada ali rošáda in se šteje za jedno

samo potezo. Rokira se, ako prestavi

igralec svoj turen s prvotnega njegovega

stališa do kralja, ki tudí še stojí na

prvotnem svojem stališi, a h kráti tudi

kralja na drugo strán túrna. Kralj smé

navadno storiti le jeden korák; pri ro-

kadí pa stori dva koraka, t. j. preskoí

jedno polje, na katero se turen postavi.

Rokirati pa je smeti le tedaj

:

1. ako ní dotlé vlekel niti kralj

niti turen, s katerim se hoe rokirati

;

2. ako so prazna vsa polja med
kraljem in turnom;

3. ako kralj ne stojí v šahu ; ako

je bil že poprej kedaj šah dobil, a ga

odstránil, ne da bi bil vlekel, ne ízgubí

vsled tega pravice do rokade; a narav-

nost i z šaha ne smé se rokirati

;

4. ako se polje, preko katerega

gré kralj, in tisto, na katerem stoji po

rokadi, ne nahaja v oblasti sovražnih

kamenoV; t. j., da se ne bi nahajal kralj

v šahu niti na polji, katero preskoí,

niti na tistem , ki se ná-nje postaví.

V naslednjih dveh diagramih smeta v

V. podobi rokirati obá igralca, však na

obé stráni, a v VI. podobi ne smé roki-

rati nobeden igralec.

Rokada se zvrší, ako n. pr. v V.

pod. beli potegne turen al do dl in

prestavi potem kralja na cl; to se ime-

nuje ,dolga rokada" ali „rokada na

dolgo strán" in se zaznamenuje z zna-

kom : O — O — O ; ali ako potegne turen

hl do fl in prestavi kralja na gl; to

je „mala rokada" ali „krátka rokada"

;

rokada na malo strán.

V. podoba.

rni

Beli.

VI. podoba.

Beli.

Práv takó smé rokirati tudi rni

:

Ta8 — d8 in Ke8 — c8 = — O — 0;
ali pa: Th8 — f8 in KeS — g8 = O — 0.

Nasproti pak v VI. podobi, kakor že

omenjeno, ne smé rokirati niti beli niti

rni niti na dolgo niti na krátko strán;

belemu zavira rokado na obé straní je-

diní rni skaka, ker se nahajata v
njega oblasti polji dl in fl, preko ka-

terih je skoiti belemu kralju, ako hoe
rokirati. rnemu pa bráni rokirati na
dolgo strán beli skaka na c8, a na
malo strán teka a3, v egar oblasti je

polje f8. (Dalje.)
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Listnica. G. I. Hl. v St L. Skladbo Vašo smo poslali gosp.

Daniln Fajglju v Tolmin, da bode poroal o nji v prih. štev.

Sploh prosimo vse skladatelje slovenské, ki nam pošiljajo skladbe

svoje, prosei nas, da bi jih priporoal naš list, naj se v takih

stvareh obraajo kar naravnost na glasbenega poroevalca našega

g. Fajglja. — Sreko. Prosite nas odkritosrne sodbe. Tu jo imate

!

Vi ne znáte niti slovnice slovenské, niti ne veste, kaj je stik, kaj

pevska mera. Pustite pesnikovanje in uite se rajši koristnejših in

Vam potrebnejših stvarij. — Boris S-ton. V koš ! Takih stvarij ni

mogoe „popravljati". — T. v Gr. Preberite še jeden pot zadnjo

pošiljatev in vprašajte se, kaj je ^genitivus negationis". Sicer lepa

hvala! — Velikokrat smo že prosili . gg. naronike, da bi nam
adresne premembe naznanjali o pravem asu, t j. vsaj do 26. (Iné

vsakega meseca, drugae so gg naronikom in nam neprijetne re-

klamacije neizogibne.

L
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Leposloveii in znanstveri llz.

Y Ljubljani, 1. septembra 1885. Stev. 9.

Gozdno svetišée.

I^ahlo po svetíši gozdnem

Mlado jutro je hodilo;

Na glavíci zlatolasi

Krono zlato je nosilo:

„Vstani, vstani, gozd zsleni,

„In odpri mi uda lepa!

„Príhod moj svetiše tvoje

„Solnnim žarom naj odklepa!" —
Dan Gosp odov!

Glej ! in hipno v udih svojih

Zdaj svetíše se razgrne;

Hipno vžgó se po drevésih

Lúi zlate in srebrne

!

Droben spev v preistih glasih

Dvigne se po sennem sveti;

Vmes šumí vejévje tajno

In dehté pogozdni cveti! —
V sennem gozdu

XI.

Duša moja ga praznuje!

V gozda tajnem šepetánji

Ona dih Gospodov uje! . . .

Oséhlo evetje.

A. Funtek.

XII.

monosen vzor mladeni sem ustvaiil

O ženski si zvestobi stanoviti,

Pred svetom vedel ga skrbljivo kriti,

In vendar le sem ž njim se osleparil.

Da blisk ošinil bi me, grom udaril,

Hudó je môi meni se zgoditi

;

A ko mi z vzorom bilo se loiti,

Obup razljiien v prsih je viharil.

Prevárjeno srcé mi omrzelo

Za here Evine, ki jih visoko

Prej v isli je zaúpljivo imelo.

Žene bežím, kar moj se iznevéril,

Pred mano vzor ponižal v prah globoko,

In da ne Ijubim, kdo bi mi zaméril?

Osámljen hodim po stezah življenja:

Najdražje znance mi krijó grobovi,

Dasi mi niso prišli stari dnovi,

In še kipí srcé od hrepenenja.

Oddaljen pria sem Ijudíj vrvenja,

Ki vzor jedin jim níni so bogovi,

Ker so vseh slastij si pri njih gotovi

In prošenj najpredrznejših rešenja.

Takisto lovek jaz sem, tudi meni

Budí se poželenje, da v tešilo

Došla bi asih kaplja mi veselja.

A vzorov, ki so v duši porojeni,

Od njih srcé ne bode se loílo,

Naj mi ostane želja vedno želja.

J o s. Cimperman.
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Véliki gróf.
Zgodovinski román.

Spisal Dr. Fr. Detela.

XIV.

ako je Dunaj sprejel kralja Ladislava, kako so se mu pokla-

njali stanovi njegovih deželá in kake slávnosti so se o ti priliki

obhajale, ne bodemo popisovali. Taki dogodki se vršé dan danes

po istih obiajih kakor pred štiristo leti ter se jako lepo vidijo, slabo

pripovedujejo in neradi beró. Celjski Ureh je jezdil poleg kralja in

orjaška postava, bojevito držanje, duhoviti obraz kraljevega rešitelja in

cesarjevega premagalca je vnel vsa srca in vsa ústa. Naš milostivi

gospod, véliki gróf, glasilo se je povsod, in koder koli se je omenil

Ladislav, slávil se je celjski gróf. Tudi napake izbranega svojega junáka

Ijubi Ijudstvo, in anekdote, resnine in izmišljene, nastopile so pot po

mestu in množile priljubljenost grófa Urlia. Kjer koli se je pokazal,

vpili so mu slavo naudušeni Dunajanje in veselili se njegove Ijubez-

nivosti.

Mladi kralj, do cela nezvéden v vladarskih stvareh, odložil je

prerad vse breme na široké ráme obudovanega svojega sorodnika. In

kako varnega je util sebe in državo v tem zavetji ! Kako je kipelo

mlado srce, oteto iz neljubljenega varstva cesarja Friderika, moža v

malih reeh natannega, v velikih vekrat neodlonega, priganjajoega

vedno k delu in uenju, naproti moški dôstojnosti, neustrašljivemu po-

gumu, neupogljivi volji in najljubeznivejšemu vedenju zmagonosnega

kneza. Kakor otrok Ijubljenemu in ešenemu oeetu zaupal mu je vse

svoje misii, vse svoje želje, prepustil vsa dejanja svoja. Y trdnih rokah

je ležalo kmilo in v gladkem teku vseh strokov se je kázala spretnost

poglavarja.

Poleglo se je z nojo glasno veselje slavnostnega dne in tiho je

postalo po širnem mestu. Skozi mala skrita vráta ponosne hiše, ki je

dan danes del cesarske paláce, takrat pu bila last celjskih grófov, stopili
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sta dve visoki postaví, zavití v plaše. Varno in tiho sta stopali po

ozki, kriví estí v mesto do hiše trgovca Filipa. Pri vratih je akal

strežnik, kí je vedel jednega ízmed mož v svetlo dvorano. Tu ga je

sprejela v préprosti obleki gospá Kornelija. Zagledavši jo obstal je pozni

gost in strmel nad cudovito podobo; zamaknen pogled, poln goreega

hrepenenja, ni se mogel loiti od te divne rastí, teh rožníh líc, teh ža-

reih oij. S sladko radostjo je opazovala žena vtis lepote svoje in

sramežljívo povesila ognjene oí. A skozi žametaste vejíce so síjalí toplí

žarki na zbeganega junáka, kí je molé pádel na kolena, zgrabíl belo

roko in jo vroe poljubil.

„Oh, kaj poenjate, gospod moj !" vskliknila je žena in nagnila

glavo, da se je zazíbalo ob vitkem telesi mehko valovje razpletenih las.

„Jaz gospod Vaš?" bil je strasten odgovor. „Sluga Vaš, kraljica

moja."

Žena pa se je sklonila k njemu, smehljaje mu žugala in z gla-

som, kí mu je protresel vse živce, dejala: „In le roko mi poljubi,

gospod moj?" Celjski gróf, noní obískovalec, skoil je po konci in

objel in poljubil arobno bítje, kí se je bránilo in zvíjalo v njegovih

rokah.

„Oh, gospod gróf," dejala je gospá, „e ste res sluga moj, uka-

zujem Vam, da z máno veerjate in oprostíte mojega moža, katerega

slávnostní odbor zadržuje, z máno vred pogostití mílost Vašo."

Z najvejo radostjo je sprejel gróf ponudbo in popolnoma ga je

oaral duhoviti razgovor s fino izobraženo žensko, katere neprisiljena,

vedno zanimíva beseda je tako prikupljivo in prijetno razodevala obu-
dovanje in ešenje mogonega kneza. Kje je oklop, katerega ne bi

prodrl priliznen jezik! Dolgo, dolgo se je mudíl celjski gróf v trgovca

Filipa hiši in ko mu je podala gospá k odhodu roko, vprašala ga je

nagajivo, e hoe še obiskati várovanko svojo, gospodino Kornelíjo.

„Milostivá," odvrnil je razburjen mož, „na ast svojo Vam pri-

sezam, da poleg Vas záme ni nobene Kornelije, nobene ženské ve na

svetu."

Drugo jutro pa je dobil trgovec Filip povelje, da mu je nemudoma
z oddelkom grofovih vojakov oditi kot poveljniku grofovega gradú na

ogersko mejo. Oh, kako tožen je ubogi mož jemal slovo od svoje žene,

kako jo je spravljal, naj gre ž njim, da bode grajska gospá namesto

neznatne mešanke. Neizprosljiva žena se mu je rogala in opominjala ga,

naj se varuje, da izpod levje kože, katero mu je oblekel gróf, ne po-

kaze kopita.

33*
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Komaj pa je bil gróf odposlal nesreno povelje na Filipa Holcerja,

prišel je sél iz Celja in prinesel mu pismo njegove žene, kneginje Ka-

taríne, in doktorja Lenarta. Prvo je odprl pismo doktorjevo. To pa se

je prielo z dolgimi izpiski Ciceronovih razgovorov, katerí naj bi dokázali,

da smrt loveku nikakor ni zlo, ampak dobrota. Nasledovala je dolga

vrsta velikih mož, ki so svojo ali smrt svojih otrok pogumno prenášali.

Brez konca in kraja je bilo pisanje, ki je neizreen nemir in nepotr-

pežljivost vzbudilo v grofovem srci. Naglo je hotel pregledati vsebino, a

oí so naletele vedno le na kakov Ciceronov izrek. Nejevoljen vrze list

na tla in odpeati onega, katerega mu je pisala žena njegova. Neskonno

žalost je dibala tu vsaka beseda, s katero mu je poroala nesrena

gospá naglo smrt jedinega siná Hermana.

Kakor strela z nebes je udarila novica korenjaškega moža. Na

stôl se je zgrudil in iz širokih -prsij se je izvil bridek stok. Nem je

zri dolgo v bele stene. „Kazen!" šepetal mu je neki notranji glas. „Ha,

babja vera!" zagrohotal se je, planil po konci in jel naglo hoditi sem

ter tja. „Zadnji sin, jedini sin!" govoril je poluglasno, dokler mu ni

prišlo poroilo, da ga priakuje kralj Ladislav.

Na kraljev dvor je došlo poslanstvo od cesarja in deputacije oger-

skih in eških magnátov, in kralj je bil v zadregi, kaj in kako vsem

tem odgovoriti. Na hip je bilo elo grófovo gladko in vse grenke misii

pokopane globoko v prsih. Ko pa se je posvetoval s kraljem v njegovi

sobi in so v prednji dvorani zbirali se poslanci in velmožje, da jih vladár

poklie pred se, odpró se zdajci duri in z velikim šumom in zaupljivira

smehom na obrazu vstopi stari Ureh Eizinger. Prevzetni mož je hotel

pa pokazati akajoim dostojanstvenikom, koliko premore on na dvoru

in kako prijateljski obcuje s kraljem. Ladislav se je zarudel, gróf Ureh

pa je stopil k vsiljencu, prijel ga za roko in vedel ga pred kralja reko

:

„V imenu baróna Eizingerja prosim Vaše velianstvo, naj mu njegovega

udnega vedenja ne zameri. Hudobija se kaznuje, nerodnosti naj Vaše

velianstvo milostivo odpuša!"

Osupnenega baróna, ki ni vedel, kako se mu godí, spremil je

potem pol z lepo, pol z grdo do vrat in skozi vráta v prednjo sobo,

kjer ga je sprejel glasen smeh. Od jeze pené se je zapustil Eizinger v

tistem trenutji dvor.

Kralj pa je zaslišaval velikaše, ki so se mu poklanjali, in v nje-

govem imenu je odgovarjal gróf Ureh, pravi oblastnik. In ko je

zael Eneja Silvij, na elu cesarjevega poslanstva, opominjati kralja, da

te in óne obljube ni še izpolnil, in ko je vprašal grófa, kje ima [tra-
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vico mirovne pogoje izpreminjati, udaril je gróf ob svoj me: „To je

pravica moja! Pogoje staviti ima junák, ki zmaga!"

Mladi kralj se je oddahnil, ko so bili pošli opravljeni in sta sama

ostala z grófom. Objel je svojega svetovalca krog vratu, sedel mu na

koleno in vzdihnil : „Oh, Ijubi strijek, koliko truda bi mi vse to vla-

danje napravilo. Kaj li bi poel brez tebe ! In kako je tebi mogoe, brez

preostanka sto in sto Ijudem, vsakemu drugae in vsakemu tako od-

govoriti, kakor mu gre, in po vrhu v red spravljati vso to zmešnjavo,

katero nam naših Ijubih deželá prezvesti stanovi v jedno mer naprav-

Ijajo! Zatorej se kar ni ne udim, da si malo pozabil náme."

„Jaz pozabil svojega kralja?" dejal je resno gróf in pogledal v

nedolžne oí svojega várovanca.

„Da, da," prikimal je kralj, „pozabil! Le glej me, strijek! Mi
nisi li obljubil, da mi pripelješ veselega tovariša; Hermana svojega, ki

je malo mlajši in gotovo še bolj otroji kakor jaz?"

Gróf si je pokril obraz z roko in molal; kralj pa ga je vzne-

mirjen božal in poljubljal, naj mu odpustí, e ga je nevedé razžalil.

A ko je zvédel grófovo nesreo, spustil se je mladeni v jok, oklepal se

svojega strijca in prosil, naj zdaj njega vzame za siná svojega.

Na veer se je vrnil gróf v svoje stanovanje, kjer ga je akalo

dišee pisemce. Ves se je zganil pri tem pogledu. Pozabivši siná, kralja,

samega sebe hitel je z zvestim svojim spremljevalcem Rožekarjem po

znani poti tja, kamor ga je vleklá preudna mo.

XV.

Dokaj mesecev je bilo preteklo. Na grofovem grádu tik meje

ogerske je še vedno gospodaril gospod Filip. Srce njegovo je želelo

stráni in kadar je zahajalo solnce, postajal je na visokem stolpu in zri

tja proti zahodu, kjer mu leži Ijubo mesto dunajsko, in v mestu bela

hiša, v hiši pa ga aká Ijubljena žena. Toda grád je važen, tako se

mu je reklo, in Bog ne daj zapustiti ga le za jedno no. Oh, kako je

bila dolga zima na samoti, ko ni imel po vse tedne druge drušine

nego osmerico robatih hlapcev! A minula je in prišla pomlad in prišlo

poletje, in poletni dan mu je pripeljal drazega brata Volbenka, ki je

hodil po kupiji na Ogersko.

„Postaral si se, Filip!" dejal je krepki mož, stisnivši mu desnico.

„Kaj pa moja žena, Kornelija moja?" bilo je prvo vprašanje.

Brat je povesil oí in jecal nekaj besed brez pravega zmisla.

„Oh, gotovo je umrla in ti mi neeš povédati?" zakrial je mož
smrtno bied.
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„Oh, ni ji ni sile," siknil je oni; „toda zakaj je nimaš pri

sebi?"

Filip se je zael izgovarjati, da je ne more izpostavljati takim

nevarnostim niti zalitevati od nje, da bi njemu na Ijubo se odrekla vsi

zložnosti, katere je navajena.

Volbenk pa je pravil, da so se mešanje že precéj naveliali véli-

kega grófa, ki jim brezobzirno nakladá dávke in s tujim premoženjem

maši brezdno zapravljivosti svoje.

„Bolj tiho govôri! Nekdo prihaja," opomnil je Filip, kajti trdi

koraki so odmevali po koridoru. Vstopil je naš hrust Boštjan.

„Kaj prinášaš z Dunaja?" vprašal ga je ostro in vojaško Filip.

Boštjan pa je nagrbanil elo in nagnil me, da je poropôtal po

tleh. „Stražmešter celjskega grófa," dejal je ponosno nekdanji kaporal,

„ni vajen, da bi se zadiralo nánj."

„A navadim te jaz!" zakrial je Filip in skoil izza mize.

Boštjan, ki si je bil v svesti mnogo veje zmožnosti boj napeljati kakor

izpeljati, mobilizoval je takoj pehoto svojo in se umaknil iz sobe.

„Vzemite muorožje!" velel je Filip došlim vojakom. A ti so stali

in se nesramno posmebovali.

„Ha, ha, gospod poveljnik," dejal je jeden. „Svojega stražmeštra

da bi razorožili? To vendar ne gre. Kam pa pridemo, e se bode vo-

jakom orožje jemalo in dajalo kramarjem!"

Strašná ježa je vila Filipa. Zdaj se mu je prvikrat ustavila po-

sádka, in da ne bi bil imel brata pri sebi, nemara bi se bil Boštjan

šopiril zadnjikrat. Tako pa je hitel odpravit svojega Volbenka, odloen

ostro kaznovati ta upor. Porogljivo grohotanje ga je spremilo v sobo.

„O mili brat moj," vzdihnil je Volbenk
;
„hudiu si se zapisal, ko

si se odpovedal mešanstvu svojemu. Popusti grád in grófa in pojdi z

máno !

"

„Kar je, to je," dejal je oni udan v svojo usodo in naroal bratú,

kaj naj vse opravi v mestu. „In Kornelijo mojo boš tudi videl," raz-

vnel se je. „O, rei ji, kako hrepenim videti rožo v njenih laseh in sli-

šati njen pozdrav. Glej, to ji poneseš! Tu stojalce za Jezuška pri njeni

postelji, tu okvir za uro in skrinjica za ženské malenkosti. Vse sem

izrezal sam, iz dolzega aša. Toda tega nji ne praviti, da sem jaz na-

redil. Braté, ti si mladeni, ti ženskih ne poznáš. Vse imajo svoje muhe
in kar jim mož storí, to je brezukusno, kmetsko in Bog vé kaj še vse.

Samo da nam nagajajo. Zlata moja Kornelija ima tudi to slabost; a

jaz jo imam za to še rajši. Zdaj pa, Bog te obvaruj ! In pridi še ka-

terikrat!"
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Volbenk je objel svojega brata in se zjokal in besedo mu je trgalo

ihtenje, ko je pravil, kaj vse mesto govorí, da gróf zahaja h Korneliji.

„Da, h Korneliji," nasmehnil se je Filip, a takoj postal zopet resen

in jel dopovedovati, da gróf gotovo obiskuje Kornelijo, gospodino Kor-

nelijo, her celjskega uitelja.

„Práv, da morem govoriti s tábo," dejal je. „Ti si bil vedno pre-

drzen junák, tudi kadar ni bilo treba. Skaži se zdaj in reši mlado grlico,

kadar grófa ne bo na Dunaji. V drugem nadstropji, v zeleni sobici je

zaprta. Potem ne bo zabajal gróf vec v hišo mojo."

„Bog dal, da bi bilo tako!" vzdihnil je oni. „Toda Ijudje menijo,

da je zato tebe poslal stráni, da ga v njegovih grehih nikdo ne moti."

Volbenk je bil odšel. Filip pa je zažugano kazen kar pozabil,

kajti drugane udne misii so ga obšle. Neznan, bridek ut stisnil mu
je sree, ki je nemirno bilo v tesnih prsih. O zvestobi svoje žene še

nikdar ni dvojil, in tudi zdaj ni mogel, ni hotel obdolžiti je. A vedno

je slišal grozen glas, ki se mu je rogál in šepetal : „Glej, za to si bil

poslan stráni." Neizrekljiv nemir se ga je polastil. Ni ga trpelo vec v

sobi, ne v obzidji; in v pekoi nepotrpežljivosti tekel je po stopnicah

in cez dvorise v hlev osedlat si konja, da dirja v mesto in na laž po-

stavi in na odgovor poklie vse óne, ki mu obrekujejo in šramote ne-

dolžno ženo.

„Ha, mojster Filip, kam pa?" zavpil je nánj predrzen vojak; toáa

on ga je sunil v strán, ne mené se za njegovo krianje. A na

to je priteklo par hlapcev, ki so ga hoteli ustaviti. Me njegov in krepki

konj si je naredil pot. V brzem diru je pušal grád za sabo in pre-

ganjan od svojih mislij niti zapažil ni, da se dreví za njim vetero vo-

jakov, na elu jim Boštjan. Podili so konje svoje in kriali, naj ob-

stane; a Filip jih ni ul. Videvši, da ne dohité ubežnika, zgrabili so

preganjalci svoje loke. Tetiv je zasvrala in sikaje zasadila se pušica

Filipu v hrbet. Za to druga in tretja in za smrt ranjen je zdrknil mož

raz konja. Divji krik so zagnali morilci in Boštjan je tekel, da oropa

umirajoega. A na krianje se je prikázala iz gozda tropa jezdecev in

brzo, kakor je bil prišel, odjezdil je Boštjan nazaj proti grádu.

Došli jezdeci pa 'so poskákali s konj in skúšali pomagati ranjencu.

„Gospod Filip Holcer," nagovoril ga je konjik, „ali poznáte mene?"

„Poznám," pokimal je oni, „poznám Vas, barón Eizinger. Prijatelj

Vaš nisem bil; a sovražil Vas nisem. Uslišite mi jedno prošnjo in poroite

grofu Urhu, da so me njegovi vojaki umorili. In pozdravíte mi ženo

in brata."
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„Ha, Urhu to poroiti?" vskliknil je Eizinger. „Ubogi mož ! Niso

te vojaki Urhovi, razkóšnik Ureh te je ubil! Mašceval pa te bo Eizinger!"

In konjiki so naredili nosila in odnesli truplo mrtvega trgovca Filipa.

XVI.

Boštjan pa se je cez nekaj dnij zopet postavljal po Dunaji in nje-

gova prevzetnost je bila mnogo neznosnejša. Od dale so se ga ogibali

mešanje, in v katero gostilno je zašel, pregnal je vse goste; vreci ga

iz drušine se nikdo ni úpal. Ko pa je tako stal razkoraen pred pa-

lao svojega gospoda, oprt na dolgi me, potegne ga nekdo rahlo za

obleko. Jezno se ozre in zagleda pred sabo svojo mater Mano. Obraz

se je ženíci topil v radostnem obudovanji, ko je zamaknena gledala

siná svojega.

„Poberi se, arovnica!" zarezal je Boštjan.

Žena se je zganila, a nobena nejevolja ni prošinila košenega obraza.

„Denarja sem ti prinesla, Boštjan," šepnila je smehljaje se. „Tam
doli te poakam ; kadar utegneš, pa pridi ponj !

"

Starká je drobnéla straní; na oglu ulic se je ustavila, sedla na

kame in gledala svojega siná. Ko pa se je storila noc in so se ceste

izpraznile, približal se ji je Boštjan, kakor ponevédoma.

„Kaj že imate, sitnica, da me vedno nadlegujete!" jezil se je polu-

glasno. „Po kaj ste prišli noter na Dunaj!"

„Da tebe vidim, sinko," dejala je ona prijazno in izvlekla težko

mošno denarja.

„Denarja imam sam dosti," ponesel se je Boštjan spravljaje mošno

in vedel starko na samotno prenoiše. Tam pa mu je pripovedovala

novice iz Celja.

„Grofovega siná smo pokopali," dejala je in oí so se ji svetile.

„Glavo za glavo, stojí pisano in meni so tudi umorili Vrbana mojega.

"

Pravila je, da je bila pri starem grofu Frideriku, prosit ga podpore, in

kako neznansko je ta hud na svojega siná Urha, ki se pea, kakor je

zvédel, z neko malopridno žensko.

„Da bi bila malopridna, to ni res," odvrnil je Boštjan. „Jaz jo bom
vendar poznal. Ženská kakor angelj. Jaz dobim pri nji jedí, pijae, de-

narja, vse kar hoem. Najboljša znanka moja." In Boštjan se je udno
posmijal, da ga je mati prestrašená pogledala. „Bog nas varuj ! Sin, glej,

kaj delaš!" opominjala ga je mati. „Sam belcebub ne bi se úpal celj-

skemu grofu biti tekmec. " Sin pa je odgovoril, da se zánj ni treba bati

;

in mati je nadaljevala, kako je grofu Frideriku omenila svojega siná

Boštjana, kako islan junák je, in da ji je starec naroil, naj se mu on
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jedenkrát predstaví. „Dedec je že na pol v grobu," namignila je. „Ko

bo pisal oporoko, lehko se spomni nate, da bo Ureh jezen." S tem pa

mati Boštjanu ni ustregla in ukázal je, naj to re kar pri miru pustí.

On se ne mara spreti z grófom in najbolje je za oba, e si ostaneta

prijatelja. Potem ji je pravil, da Petacijeva Kornelija še vedno žaluje

in vzdihuje v hiši grófove Ijubljenke, trgovca Filipa vdove , in naposled

vprašal jo, kdaj pôjde nazaj.

„Kar jutri zjutraj pojdite!" dejal je. „V mestu se isto ni po-

sebnega ne vidi; in jaz ne bom utegnil, ker imam stražo pred kra-

Ijevim grádom."

„Oh, naj se te jutri še nagledam," prosila je ženíca. „Bog vé, e
te bom še kdaj videla. Nihe me ne pozná, in približala se ti ne bodem."

Novica ob úmoru Filipa Holcerja pa se je hitro raznesla po mestu

in nasprotniki Urhovi so pogumneje vzdigovali svoje glave in zbirali

krog sebe stranko nezadovoljnih mešanov. Spominjali so se prejšnjih

asov, ko ni bilo treba davkov plaevati za potraten dvor, in grozoviti

umor pripisovali grofu Urbu in njegovi naložnici. Eizingerji so netili

ogenj na vseh straneh in nekega jutra so se našli na vratih kraljevega

gradú in grófove palae in mnogih odlinih hiš nasleduj i stihi:

„Dávida za smrt Drije

Kaznovala je pokora;

A za Urha hudobije

Psalme peti mesto mora."

Pisalca niso dobili. Gróf pa se je posvetoval s kraljem o zboro-

vanji avstrijskih stanov in prebiral došla pisma. „Oh, barón Eizinger

se nas še spominja!" vskliknil je in z omi preletel dolgo pisanje. A
im dlje je bral, tem bolj mu je silila kri v obraz, tem bolj se mu tem-

nilo elo. Molé je podal kralju pismo, ki je dolžilo grófa Urha, da je

umoril trgovca Filipa. Roka se je tresla mladému vladarju in vprašaje

je pogledoval svojega strijca.

„Ali svetli moj kralj to verjame?" dejal je ta zamolklo.

„Oh, rei, da ni res!" prosil je kralj in segel grofu v roke, ki je

preklinjal nesramno laž in prisezal maševanje obrekovalcu.

„Morebiti so se hlapci pregrešili?" opomnil je Ladislav.

„Potem jim smrt ne odide!" dejal je gróf in srdit odšel.

Na trdnjavskem zidu pa je stal na stráži Boštjan in v svoji ošab-

nosti tolpe vojakov niti pogledal ni, ki se je ustavila za njim. Od gradú

sem so prišli trije sumni korenjaki, pregledovali velikánske stroje, raz-

postavljene po zidovji, da branijo mesto, in obstali pred leseno pošastjo.

Na migljaj jednega izmed te trojice, katerega je Boštjan nekako opar-
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jeno spoznal za kraljevega rabeljna, zabil se je v steber moan železen

kavelj dva sežnja od zeralje. Mrzla groza je izpreletela stražarja, ko

so se možje obrnili profi njemu in ga pozdravili. Takrat pa je stopil

prédenj nadkonjar Rožekar in zahteval me in helebardo. Brez obo-

tavljanja je odložil orožje trepetajoi Boštjan. Ko pa ga je prijel rabelj,

iztrgal se mu je s silno mojo, in vojaki, postavljeni za njim, ranili so

ga pac s sulicami, vendar obdržali ga niso. Vdova trgovca Filipa se je

odpravljala ravno od doma, ko je pribežal krvave v njeno hiso in vrgel

se pred njo na kolena in vpil in krial, naj se ga usmili, naj ga resi,

zarad nje in njenega ukaza ga hoejo umoriti. Rahloutna gospá je

omedlela in strežnice so jo odnesie v mehko postelj. Boštjan pa je

preklinjal in z najgršimi priimki pital hudobno žensko, ko so ga vlekli

siloma iz njene hiše. Kakor besná se je zagnala med biríe stará Maa,
da bi otela siná. A jeden udarec, in zgrudila se je nezavedna na tla.

Boštjana so odvedli in obesili. Ko pa se je Maa zavédla, lezla je tja

pod vešala in skljuila se na zemljo in stokala tako bridko in grozno,

da je gledalcem letelo po mozgu in kostéh. In ko so jo zveer gonili

od trdnjave stráni, vzdignila je košeno roko proti grofovemu grádu in

izustila divjo kletev na Celjana in rod njegov.

(Konec prihodnji.)

Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spísal J. Trdina.

22. Pod hruško.

(Konec.)

ajlože se more kaj povédati o tretjem šmihflskem svetniku,

o SV. Jozefu, ker ni živel v staré ase, ki so malo komu

znani, nego za naše dobe, z mojo vrstjo in pred mojimi omí.

Pri šmihelski cerkvi se nahaja grob in na njem spomenik z nápisom,

ki velí, da je zakopan tamo Jozef Pavši, porojen v Stranski Vaši

1809.1., za mašnika posveen 1. 1836., umri v Srébernicah 1. 1875. Ta
duhovnik Pavši je slúžil menda najve v tistih nepriljudnib, kamenitih

krajih, ki se imenujejo Kras in Istra. Stanoval, jedel in pil je tako

préprosto in borno, kakor Ijudje, ki so bili izroeni njega dušni skrbi. Žup-

Ijanom svojim je bil najiskrenejši prijatelj, najblažji dobrotnik, najmo-

drejši svctovalec in ueník ne samo v vérskih in cerkvenih, ampak
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tudi v posvetnih, gospodarskih in deželskih reeli in potrebah. Ljubili

so ga kakor oeta svojega. Hudo pa so ga rtili tuji oderuhi, ki so

bogateli o krvavih žuljih kmetov, ker je bieal v pridigah svojih nemi-

losrdno brezbožno njihovo lakomnost in sleparstvo. Zánj se more po

pravici trditi, da je bil mueník in žrtva poklica svojega, ker je iz-

gubil preljubo zdravje zaradi vestnega izpolnjevanja dolžno^ti svoje. Ob
najhujši zimi se je napotil k bolniku, da bi ga potolažil in okrepal

s svetimi zakramenti. Prejšnji dan je nalefcaval dež, po noci se je na-

redila gololédica. Bilo je, kakor bi hodil lovek po steklu, ni jeden

korak se ni mogel storiti brez nevarnosti. Gospod je pri.šel sreno do

brvi, pod katero je bila precéj globoka, ne premrznena voda. Brv ni

imela menda ni držaja, revežu se na nji izpodrsne, da páde v vodo

in se strašansko prehladí. Rabil je mnoga zdravila, ki mu pa niso ni
pomogla. Prezeblo truplo mu popolnoma odrevení, vsi vnanji udje mu
oglušé in otrpnejo, služile mu niso ve di roke ni noge. Ležal je ka-

kor panj, sam ni mogel n\ jesti, m piti, ni opravljati potrebe svoje.

Tako mrtvouden je ostal do konca svojega življenja — loveka strese

groza, ko pomisli to neznansko nadlogo — celih dolgih, dolgih d v aj set

let! Službo je moral se vé da pustiti, dal se je odvesti v domovino,

v rojstveni svoj okraj. Nekaj aša je živaril in se leil brez uspeha v

Novem Mestu, potem pa se je preselil k Ijubi svoji sestri, ki je bila

omožena pri Pipanu v Sréberniah. Ta vas spadá še pod šmihelski

zvon kakor tudi Stranska Vas, v kateri se je gospod porodil. Od tod

se ne vidi ni ta, ni óna, zaklanjajo ji gozdje in grievje. Pipanica je

bila prijateljica gospodinji moji, prišla je k nam dostikrat in nam po-

vedala mnogo minega, lepega in ginljivega o bolnem in bogoslužnem

svojem bratú. Neskonno svojo nesreo je trpel brez tožbe, brez stoka,

brez nejevolje. Popolnoma udan v voljo božjo je govoril: Gospod mi

je zdravje dal, gospod mi je je vzel, bodi ast in hvala presvetemu

njegoverau imenu! Gospodinja me je poslala vekrat po kakem opravku

k Pipanu. Imela sem dosti prilike, da sem spoznala bolnika in se

uverila o pravi kršanski potrpežijivosti in o nebeški prijaznosti in

dobroti njegovi. Pomenkoval se je rad z vsakim lovekom, tudi z be-

rai in otroki. Po celo uro sem stala kdaj pri postelji njegovi in ga

poslušala ali pa mu pravila mestne prigodke in novice. Kdor je prišel

k njemu, smel se je šaliti, kolikor je hotel. Gospod mu ni zameril niesa,

da le ni obrekova! Ijudij. Opravljivca pa je kmalu ustavil in mu rekel

:

Braté, ne sodi, da ne boš sojen ; ta, ki ga grajaš, je pred Begom
morebiti stokrát pravinejši, nego midva oba. Babe raznašajo zdaj Pi-

panico, da je bratú slabo stregla in da je hiral in umri pri nji v naj-
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veôji revšini in nesnagi. Ta govorica je grda laž. Slišala sem ga na

svoja ušesa, ko je dejal, da sestri z nobenira denarjem ne bi mogel

povrniti preveliké skrbí, katero ima zánj in brezstevilnih dobrôt, ka-

tere je prejel iz rok njenih. Bog je razodel še pred Pavšievo smrtjo,

kako mil in drag mu je bil ta zvesti prijatelj. Po njpgovi prošnji je

storil velik in prfeblagodaten udež, katerega se bodo hvaležno spominjali

vsi pošteni Sréberniani do zadnjega trenutka svojega. Na drugi stráni

Krke stojea vas se je bila vnela in silen veter je gnal plame cez

vodo naravnost proti Sréberniam. Iskre so se vsipale, kakor bi

padala ognjena ploha. Krka je cvrala, da je bilo groza. V vas so

leteli velikánski utrinki, goree trske, slama, seno. Prestrašenira Sre-

bernianom je kar zastajala sapa. Vsi so mislili, da se bo užgalo zdaj

zdaj na vseh krajih in koncih vasí, ker so bile strehe slamnate, po-

slopja pa lesena. G. Jozef je zapažil te strahote skozi okno in velel

Ijudem svojim, naj ga neso iz hiše. To se zgodí. Gospod dvigne oi
proti nebu in zane moliti in zagovarjati ogenj. Zdajci nastane grozen

piš. V zraku se je vse vrtilo in mešalo, po zemlji pa je boje bobnelo

kakor ob kakem potresu. Nevihta je trajala le nekoliko trenutkov. Ko
piš zopet utihne, Sréberniani od veselja ostrme in sklepaje roke hva-

lijo Boga, vide, da se je veter obrnil, da nosi utrinke v nasprotno

strán tja proti zaloškim trávnikom, in da so torej preljube njihove

Srébernie rešene iz najveje nevarnosti, ki se misliti more. Vsa vas

spriuje resnico tega udeža, meni so ga naznanili in potrdili razven

Pipanice vsa njena družina in ve bližnjih sosedov. Tají ga le kakov

bebec in kakov brezvérec. Ta udež prelepo dokazuje, da je Bog res po-

delil g. Jozefu neizmerno milost in slavo, da ga je vzprijel že na tem

svetu med preljube izvoljence in svetnike svoje. Zdaj uživa že ve let

v nebeškem raji sladko nagrado za bridko trpljenje svoje, katero je

prenášal s tako kršanskim junaštvom. Ko ga bo sv. cerkev dvignila

in mu dala prenesti truplo v oltár, vrelo bo k svetinjam brez števila

romarjev iz vseh krajev slovenské domovine in Slovenci ga bodo pri-

znali radostno za váruha in zagovornika svojega. Jaz mislim, da živí

med nami dan danes práv malo móž, ki bi Ijubili svoj národ tako

zvesto in goree, kakor ga je blaženi Jozef Pavši. Dokler nisem slišala

njega, menila sem, da je slovenšina nekaka novica in šega, ki je

prišla in bo morebiti kmalu zopet izginila. Prejšnje ase so hoteli biti

naši mešanje Nemci, za še bolj imenitne pa so se šteli tisti gospodje,

ki so znali govoriti po latinsko in po francosko. Leta 1848. vneli so

se pri nas Ijudje za slovenšino. Meni, kakor pravim, ni se zdela ta

re ni veliká in slávna. Še le g. Jozef mi je odkril vzvišeni zmisel
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in globoko pomenljivost njeno in njemu, svetniku, sem verjela, ker

sem kristjana. Razlagal nam jo je tako: „Národe je Bog ustvaril, bila

je torej volja božja, da smo se rodili za Slovence. Kdor zataji svoj

rod ali kdor kráti Slovencem pravice, prezira in tepta naredbo božjo,

zákon božji. Však odpadnik je izdajalec, izdajalci pa so hudodelniki,

vredni najstrožje kázni na tem in na ónem svetu. — Slovenski jezik

je ZH nas najlepší in najslajši zato, ker se na njem razgovarjamo in

kratkoasimo z najljubšimi Ijudmi, s katerimi nas je sam Bog sklenil:

z materjo, z oetom, z bratci, s sestricami in s prijatelji mladih svojih

let, ki nam ostanejo izmed vseh najzvestejši. Slovenski jezik pa je za

nas tudi naj potrebnej ši in najsvetejši. Po slovensko govorimo z Bogom,

kadar molimo. Po slovensko govorí z nami Bog skozi ústa duhovnikov

svojih, dušnih ueníkov in svetovalcev. Po slovensko si služimo ne

le vsakdanji kruh, ampak tudi milost božjo, sreno venost, nebeško

vzvelianje." — Kadar se je domislil g. Jozef velikih nadlog, ki stis-

kajo Slovence, obhajala ga je taká žalost, da mu se je kar beseda

tresla in so mu sílile neprenehoma solze v oí. Z ihteim glasom go-

voril nam je jedno : „Kaj ne, štirideset mueníkov vam se zdi že grozno

velíko število, ali Ijubi moji, kaj je to proti nepregledni množici slo-

venskíh trpinov? Ve nego tiso let so bili vsi naši spredniki mueniki,

kajtí njih vsakega je žulil in dávil pretežkí jarem, katerega so jím

naložili nemilí tuji oblastníki. Ako štejemo, da ni bilo národa našega

níkoli ve nego jeden milijon in e pomislímo, da živé in zamró v sto

letih tríje rodoví, dobomo po tem dokaj prenizkem raunu za tiso let

trídeset mílijonov Slovencev, torej trideset milijonovslovenskih
mueníkov! Vendar Bog ne daj, da bi obupovali zaradí te strašne

preteklosti. Hrvat velí: Sváka sila do vreraena. Tudi pred na.ša vráta

bo prisíjalo solnce. Kolíkor hujše in daljše je bilo trpljenje, tem veja

bosta veselje in srea naša, ko nastopi dan odrešenja, katerega nam
že oznanjuje rumena zarja na vshodnem obnebjí. — Dostikrat nam
je ponosno pripovedoval, kako visoko je povzdígnila sloven.skí jezik

katolíška cerkev. Dejal je, da so dovolili rímski pápeži duhovnikom,

da smejo bratí sveto mašo samo na treh jezikih, po latinsko, po grško

in po slovensko. Nemškemu, kí se pri nas zdaj tako šili in šopíri,

niso dali nikolí te pravice, astí in veljave, gotovo zaradí tega, ker

mu niso prísodili tike dôstojností, krasote in dovršeností kakor našerau

slovenskému. — Ko so hoteli zidati v Novem Mestu národní dom in

so nabíralí za ta namen darove, prišla sta dva gospoda tudi k Pipa-

novim. S sabo sta nosila bukve, v katerih so bili vsí darovalci zapí-

.sani. Pavší ja prosí, da bi mu prebrala njih imena. Ko uje, kako



526 J. Trdina: Bájke in povesti o Gorjancih.

veliko so dali za slovenskí dom Rudež, Barbo in še nekafceri drugi go-

spodje, zael je od veselja jokati. Morali so mu bukve primakniti k

ustom, da je poijubil imena teh plemenitih narodnih dobrotnikov. Précej

je poklical sestro, naj vzame iz predalnika že ne vém koliko gol-

dinarjev in jih izroí gospodoma. — Za jedno re pa je pobožni mož

hudo grajal slovenské rodoljube: da za pravico našo samo govoré, pi-

šejo in delajo, Bogu, ki bi nam najlaže pomogel, pa je menda ni
ne priporoajo. Bil je trdno uvérjen, da bi z dobro molitvijo dosegli

mnogo ve, nego z jalovimi tožbami in prošnjami. Molil je za Slovence

vekrat glasno vprio mene in drugih po priliki tako-le : „Veno pra-

vini vladár vsega sveta ! neskonno usmiljeni naš nebeški oe ! Tebe,

ki si podaril vsem národom jednake pravice, prosimo ponižno, da se

ozreš milostivo na uboge, zatirane slovenské otroke svoje. Razsvetli

nasprotnike naše, da bodo spoznali veliké svoje krivice, da bodo nehali

nas rtiti in preganjati, da nas bodo imeli za braté ne pa za sužnje

svoje. Ako pa ostane srce njihovo trdo in predrzno, da ne bodo hoteli

poslušati blagih tvojih zapovedij, pokaži jim težo jeze in desnice svoje

ter osramoti in poruši v prah napuhneno mogonost in pogubne na-

mene njihove. Nam, pokornim tvojim služabnikom pa skoraj vzidi po

po oetovski tvoji dobroti vse oživljajoe, dávno zaželeno solnce zlate

svobode, da se izpolnijo besede svetega pisma: „Kdor se povzdiguje,

bode ponižan ; kdor se ponižuje, bode povišan. Amen." To molitev sem

si zapomnila in vprašala g. Jozefa, kdaj bi bilo najbolje moliti za

Slovence. On se je prijazno nasmehnil in dejal: Dobro je však dan,

vsako uro, vselej, kadar utegneš. Posebno pa ne pozabi spomniti se

reve naše v praznik sv. Cirila in Metoda, ki sta bila Slovencem naj-

veja prijatelja in pomocníka. Svet njegov sem poslušala in letos tee

že peto leto, da sem molila ta dan, kakor me je nauil bogoslužni mož.

— Zdaj Vam pa móram rei: z Bogom ! Zemlje se prijeralje mrak, ko

pridem domov, bo že trdna no. Prosim, da mi nikar kaj ni ne za-

merite, saj veste, da ima však lovek kako svojo maho in sitnost. Hi,

hi, hi ! Jaz sem najbolj srena, kadar me hoe kdo poslušati. Ce se

snideva še kdaj tako, kakor danes, povedala vam bom še mnoge mine

in kratkoasne reí, ki so se godile in vršile v šmihelski župniji. Vreo

svojo sem komaj naela, tresla bom iz. nje lehko še marsikatero uro,

predno jo izpraznim. ahko no ! Cuha, hej — pa véš, da mi ne boš

hodila preblizu hiš in strašila otrok ; e ne te primažem, da boš utila

in pomnila, kdaj si mi zabredla tako neumno na šmihelske spašnike.
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rez poezije, brez umetnosti bilo bi življenje žalostno! Pa saj

si tacega življenja niti misliti ne moremo, kakor si ne mo-

remo misliti loveka brez srca. „loveka brez srca, da si ne

moremo misliti? — Manjka se jih!" utegnil bi nas kdo zavrniti. Res

pravimo vekrat: „Ta lovek nima srca", toda niti ta ni brez njega;

le káže se, kakor bi ga ne imel. In glej ! Že takšen lovek nam je

zopernejši, nego vsaka druga Ijudska spaka. Zato treba loveku srce

ravno tako odgajati in oplemeniti, kakor um njegov in telesne njegove

zmožnosti. Však lovek je v malem „celi svet za se" ; v njegovi duši se vidi

ves svet kakor v kakem zrcalu, on je jediná stvar božja, ki si je v svesti

svojega življenja. Ce si pa ogledamo ta svet, ki ga je Bog ustvaril za lo-

veka, videli bomo takoj toliko in toliko prelepih stvarij, ki nas razvese-

Ijujejo, ki nam blažé in povzdigujejo naše srce. S pisanim cvetjem posute

so nam trate, v hladnem gaji prepevajo nam drobné ptiice, a kadar se

po noci na nebeškem oboku prižgó brezštevilne luice, takrat je um
naš preslab, da bi pojmil ta krásni brezkonni svet nad nami, tem

bolj pa nam od veselja utriplje srce, ker mu arobni pogled budí raj-

skih sladkostij. Sam Bog je torej stvarjenje svoje napolnil s pesniškim

arom, vsa priroda ni druzega nego najlepše delo venega umetnika;

lovek pa, ki je po božji podobi ustvarjen, mora veni svoj uzor ravno

tako posnemati v „lepili" delili, kakor z „dobrimi" dejanji. In res so

to ustvo „lepote" od nekdaj budile vse vere, zlasti pa katoliška, ki je

v velianstvenih svojih cerkvali znala združiti vse umetnosti v slavo

božjo. Lepe umetnosti so za splošno omiko ravno tako potrebne, kakor

znanosti, ali pa še bolj. Ravno umetnosti so staro grško omiko tako

povzdignile, da še dan danes zajemamo iž nje; a konec srednjega veka

se je razkosani talijanski národ z lepimi umetnostimi bolj povzdignil,

nego drugi veliki narodi z vso svojo državno silo in slavo. To pa nas

ui, da bi se ravno mali narodi z vsemi svojimi momí morali popri-

jeti lepih umetnostij, s katerimi si bodo mnogo prej pridobili veljavo v

svetu, nego z jalovimi politinimi borbami.

To resnico so uvideli tudi hrvaški domoljubi, ko so snovali

najvišji kultúrni závod svojemu národu, in utemeljili so akademijo zna-

nosti in umetnosti, kakor smo „Zvonovim" itateljem povedali v
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II. pismu iz Zagreba. V istem pismu smo omenili, da akademija ni

mogla takoj prvá leta orati vsega svojega polja, a najmenj, da se je

mogla peati z umetnostjo, ker za to ni imela práv ni pomokov. Nihe

tega ni bolj util, nego sam utemeljitelj akademije, vladika Stross-

majer, in hotel je odstraniti tudi to pomanjkljivost. V ta namen je

leta in leta nabiral dragocenih umetnin po vsi Italiji, in s pomojo

Consonija, Simonettija, Overbecka in druzih slavnih umetnikov nabral

je zbirko redkih slik, ki nam jasno kažejo, kako se je slikarska umet-

nost razvijala od zaetka kršanske dobe do denašnjega dne. Iz vsake

dobe je kúpil po nekoliko imenitnih slik, a e jih ni mogel dobiti

izvirnib, naroil si je ponarejenih od najboljših umetnikov.

Vsa zbirka šteje 284 umetnih zdelkov, katere zvédeni možje ce-

nijo na pol milijona goldinarjev. Prelep je to dar, ki ga je domoljubni

vladika dal svojemu národu; toda ni ga v vsem Zagrebu bilo poslopja,

v katerem bi se ta zbirka mogla tako namestiti, da bi bilo kaj koristi

od nje. Treba je bilo misliti na novo zidanje in zopet je Strossmajer

bil prvi, ki je v ta namen podaril 60.000 gld. Zdaj so se hitro

množili dobrovoljni prineski, zagrebško starej šinstvo je odstopilo potrebni

prostor na južnem konci Zrinjskega šetališa, a ko je tudi deželna

vláda zagotovila obilno denarno podporo, bila je kmalu pod streho pre-

krásna paláca, ki je stala 240.738 gold. Po rteži slavnega dunajskega

arhitekta Schmidta jo je sezidal bistroumni njegov uenec Bolle v naj-

lepšem renésannem zlogu. Pri tleh je arheološki muzej, v prvem

nadstropji so akademijske pisarne, zbornica in knjižnica, v drugem

nadstropji pa se okoli in okoli vrsté dvorane za galerijo slik, ki so došlé

napolnile šest velikih sob. Sredi palae je s steklom pokrito dvoriše,

ki je s svojim stebrovjem najlepši kras vsega poslopja in práv pri-

pravno za veje národne shode, kakeršen je prvi bil dne 9. novembra

1884. ]., ko je sam vladika Strossmajer blagoslovil in odprl ta lepi kul-

túrni dom.

Prostor nam ne dopuša, da bi opisali to redko sveanost, o ka-

teri so o svojem asu itak že poroali drugi listi; le iz slavnostnih

govorov bomo v kratkem posneli nekoliko jedernatih mislij. Akade-

mijski predsednik D r. R a k i je prvi poprijel besedo. Ko je povedal,

kako se je akademija zaela in kako razvijala^ razložil je, kako tesno

sta znanost in umetnost zvezani druga z drugo, a na to je zael

govoriti o zbirki slik, katero je vladika Strossmajer z ustanovnim

pismom dne 2. októbra 1868. podaril národu svojemu. Rekel je, da

sta akademija znanosti in galerija slik dvojke božjega in loveškega dúha,

ki sta zdaj tudi na hrvaških tleh skleniU novo nerazvezljivo zavezo
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vezo. Ker je loveku prirojeno, da lepoto Ijubi ravno tako,'^kakór Ijubi

resnico in pravico, treba to trojno obutje v njem jednako razvijati, a

zato da imajo skrbeti džava, cerkev in dom. Kakó umetnost in zna-

nost druga na drugo delujeta, vidimo najlóže pri starih Grkih in pri

Talijanih. Le s pomojo filozofije se je umetnost ua Grškem mogla

povzdigniti do tolike popolnosti, kakeršne ni dosegla nikjer m prej, ni

slej, in ravno tako je tudi na Talijanskem le prerojena znanost obudila

umetnost k novému življenju. Po takšnem splošnem premišljevanji

je bistroumni govornik omenil, kako je humanistino gibanje na Tali-

janskem v XV. in XVI. stoletji tudi že po hrvaški Dalmaciji zasejalo

mnogo zdravega semena, ki pa ni moglo dozoreti zaradi grozne turške

sile, ki je takrat dusila hrvaški národ. Bilo je sicer tudi takrat med

Hrvati posameznih mož, ki so se vkljub neugodnim razmeram posvetili

znanosti in umetnosti, ali morali so bežati na tuje, a tu so pod po-

tujenim imenom poveliali slavo dežele, ki jim je dala varnega zavetja

in jim postala druga domovina. Se le v naših dneh so se jeli „višji

nebeški darovi" gojiti na Hrvaškem v mnogih družbah in raznih kul-

turnih zavodih, in napósled nam je darežijiva roka prvega našega siná

odprla tudi ta prelepi hrám umetnosti. Res da galerija slik ne bode

kar takoj obudila slavnih hrvaških umetnikov, gotovo pa bode ople-

menitila ustvo lepote ter pospeševala dobri ukus. Da se v tem ne mo-

timo, porok nam je národ hrvaški sam, ki je v lepem svojem jeziku,

v svojih pesmih in v domaem obrtu pokazal dovolj prirojenega daru

in obutja za lepoto.

Predale bi zašli, ko bi hoteli povédati vse, kar je na to sam
vladika Strossmajer govoril zbranim rojakom svojim. Zavetnik aka-

demije, rekel je, da je popolnoma zadovoljen s plodoví, ki jih je

ta najvišji kultúrni závod došlé obrodil ter da se potem tudi za pri-

hodnje nádeja, da bode Hrvaška postala središe vsega višjega dušev-

nega življenja na balkanskem polotoku, a Zagreb da bode južnim Slo-

venom to, kar je Talijanom bila Florenca. Na to je razlagal, kako je

nabiral slike in se trudil, da bi jih dobil iz vseh raznih dob ali

tako zvanih „umetniških šol"
;

povedal je, katere podobe so posebno

redke in dragocene, a vpletel je však as kako umno opazko iz zgo-

dovine umetnosti. Práv dobro je zavrnil tistim, ki pravijo, da jé gale-

rija shk za Hrvate nepotrebná potrata. Ni tajil, da telesno blagostanje-

narodovo propada in da treba práv resno mishti, kako bi se

to zapreilo, dokler je še as. Zaupanje v Boga in v samega sebe,

ednostno in delavno življenje, red in varnost, to so tisti stebri,

na katere se bode vedno opiralo narodovo blagostanje ; višja ideálna^

34
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napiranja niso nikdar ugonobila džave in národov, ampak ugonobile

so jih nezmerná sebinost, nenasitljive strasti ter tisto nemirno hre-

penenje, da bi lovek obogatel brez dela in truda. Národ, ki se ne

more navdušiti za nobeno vzvišeno, idealno stvar, marve ima vedno

le svojo slabost pred omi in iše pomoci pri tuji moci, takov

národ ima že kal smrti v sebi in mora propasti. Tisti národ pa,

ki si je v svesti, da je ustvarjen za kaj višjega, in je pripravljen, da

za ideálne svoje namene daruje vse svoje moci, takšen národ se prej ali

slej mora vzbuditi k novému, krepkemu življenju. Da pospešujejo te

vzvišene namene našega življenja, to je naloga vseh kulturnih závodov

in torej tudi galerije slik. Po tem je domoljubni vladika poudarjal,

kako so se narodi v našem veku zavedli svoje národnosti, ki je

najdragocenejši dar božji, in kako nam le narodni kultúrni zavodi

morajo biti od pravé koristi. Tudi je rekel, da si dubovna in posvetna

znanost nikakor ne nasprotujeta, temve da se práv lahko ujemata

druga z drugo ter da bi obe iraeli delati na to, da se v národu znova

obudi versko ustvo. To je tudi nekoliko uzrok, zakaj je on za ga-

lerijo nakúpil toliko svetih podôb, akoprem práv za práv druzih niti

ni mogel dobiti, kajti ravno v tistih asih, ko se je slikarstvo najbolj

povzdignilo, slikali so umetniki najrajši verske stvarí. Mladi naši sli-

karji naj se iz tega ue, da sta Bog in vera veni neusahljivi vir vsega

idealnega navdušenja. Eekel je še to, da e je on, duhovnik in vladika,

kaj pripomogel, da so Hrvatje dobili svoje vs' uiliše, svojo akademijo

in svojo galerijo slik, da je to storil zato, da svetu pokaže, da ga med

vero ter znanostjo in umetnostjo ni nobenega nasprotja.

Na to je Strossmajer odprl vráta v galerijo in prvikrat sam vedel

národ svoj v ta lepi hrám slikarske umetnosti.

Pojdimo tudi mi za njim, pa si oglejmo najimeiiitnejše podobe.

V prvi sobi so namešene talijanske slike iz XIV. in XV. veka,

nekoliko flamskih iz iste dobe in trije redki bizantinski spomeniki. Bi-

zantinske podobe so si vse tako podobne, da jih je težko loiti drugo

od druge, svetniki se vsi nekako jednako „leseno" drzé; ali takšna je

bila tedanja šega, katere so se tudi najboljši umetniki držali kakor

kake postave. To práv jasno vidimo na dveh dragocenih platnicah od

slonové kosti iz desetega veka, in na slikani podobi, ki nam káže

„Jezusa, kralja sveta, katerega molijo svetniki, Ijudje, živali, solnce,

mešec in angelji". Talijanski slikarji so se sprva tudi ravnali po bi-

zantinski šegi, dokler ji Giotto ni za zmeraj dal slovo. Sicer je tudi

Giotto (1276—1337) slikal le svete podobe, ali njegove slike so že

polne življenja in duševnega ognja. Strossmajerjeva zbirka nima izvirne
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slike Giottove, ima pa práv dobro ponarejeno „polaganje Ježusa v

grob". Marijino lice na ti podobi nara práv dramatino káže bol in

žalost. Giotta je posnemala cela vrsta talijanskih umetnikov, od ka-

terih vidimo v naši galeriji mnogo lepih slik. Najimenitnejša je izvirna

slika „iz življenja sv. Franiška" od Fra Giovanna da Fiesole (1387

—

1455), o katerem pravijo, da se je bridko jokal, ko je slikal trpljenje

Kristovo, a predno se je lotil podobe Matere božje, da se je ostro

postil. Vzgojen v dubu sieneške šole je postal vendar najumnejší Giottov

následník ter v slikah združil njegovo strast s svojo Ijubeznivostjo.

Razven omenjene izvírne vidimo v galeriji še tri ponarejene Fiesolove

slike, a kraj njih ve izvirníh del iz Giottove in istodobne sieneške

šole. Velik napredek v slikarski umetnosti káže nam florentinska šola

XV. stoletja. Njen zaetnik Masaccio (1401— 1428) je prvi jel oblike

tako risati, kakeršne so v resnici ter je v svojih podobah združil

idealizem z realizmom. Od samega Masaccija Strossmajerjeva zbirka

nima nobene slike, ali od njegovega uenca Filippa Lippija vidimo

izvirno podobo „Matere božje s sv. Kozmom in Damijanom", potem

dve „rojstvi Kristovi" od Dom. Ghirlandaja (1349— 1498) in „sveto

rodbino" od njegovega siná Ridolfa, dve podobi „Matere božje" od

Baldovinetta in še nekoliko drugib.

Iz flámske šole ima naša galerija skoraj samo ponarejenih podôb

razven izvirnega „portreta" od Holbeina in „Kristove glave", o kateri

zvedeni možje sodijo, da jo je slikal sam Diirer.

V drugi sobi stopimo pred umetnine iz dobe klasine renésance,

t. j. iz druge polovice XV. in iz XVI. stoletja. Vsakdo vé, kako se je

v ti dobi umetnost na Talijanskem povzdignila in koliko slavnih mož

je takrat bilo v vseh raznih strokali umetnosti in znanosti. Preve bi

se odmaknili od svoje naloge, ko bi hoteli o tem govoriti kaj ve. Naj

torej omenimo najlepših biserov, ki jili iz te lepe dobe uva naša gale-

rija. Poleg slik iz lombardske in Peruginijeve šole razgledamo takoj

tri dragocene ponarejene podobe od Rafaela Sanzija (1483— 1520),

namre njegovo „Mater božjo z osatico", „polaganje Krista v grob"

in „bitva Konštantína Vélikega". Poslednjo je slikal profesor Gian-

giaccomo, od katerega sta tudi podobi „Rafaela" in „Peruginija". Razven

teh so posebno imenitne slike: „Adam in Eva" od Albertinellija, „sveta

rodbina" od Bagnacavalla, „Mati božja" od Rafaelina del Garbo, „vsta-

jenje" od Dossija in druge. Jedna najlepših v vsi zbirki pa je gotovo

„Krist na kríži" od Correggija (1494— 1534), od katerega je tudi

druga „Jezus v vrtu gecemanskem", ki pa nima ve nekdanje vrednosti

zato, ker so jo nekoliko skazili poznejši popravljalci.

34*
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V tretji sobi so namešeni eklektiki in materijalisti XVII. in XVIII.

stoletja, od katerih bomo omenili le najimenitnejše. Umetno dovršen je

„portrét pápeža Siksta V." od Hanibala Caraccija, ravno tako „Hero-

dijada" od Domenichinija, „sv. Sebastijan" in „polaganje v grob" od

Gvida Eenija.Od Van Dycka (1599— 1641) imamo „portrét" in pa

ponarejeno njegovo „snemanje s križa" ; od Rubensa (1577— 1640)

dobro ponarejene njegove „štiri stráni sveta" in „Jezusa, Marijo in

Josipa". Posebnega sponána vredni so tudi „Mati božja z jabolkom"

od Mattysa, „sv. Matija" in „sv. Jeronim" od Ribere, vec podôb iz

šole Salvatora Rose in nekoliko lepih od Bourguignona, Verneta in

Teniersa.

Posebno zanimiva za nas je etrta soba, v kateri se vrsté umet-

nine beneŠkih slikarjev, kajti med njimi sta tudi dva Hrvata, Andrej

Medulic (1522—1582), ki so ga Talijani zvali Schiavonija, in pa Viktor

Carpaccio, o katerem Kukuljevic sodi, da je bil Hrvat iz Istre in da

mu je pravo ime Krpa. Medulica bvalijo izvrstnega kolorista. Hrvaška

zbirka uva štirinajst njegovih del, „sv. Miklavža", „letee angelje", „Marta

in Yenero", „koncert", devet alegoriških slik, „znanost", „resnico",

„aritmetiko", „smrt", „as", „pedagogijo", „etnografijo", „geograíijo" in

„lov", ter njegov lastni „portrét" ponarejen po Siraonettiju. Od mnogih

drugih slik beneške šole so najlepše „sv. trije kralji" in „sv. rodbina"

od Palme Vecchija, zlasti pa „angeljki", „Mati božja" in „portrét Be-

neanke* od Tiziana, potem pa tudi „kronanje Matere božje" od Parisa

Bordenona, „portrét beneške rodbine" od Tintoretta in „sv. Katarína"

od Veronesa.

V peti sobi so razpostavljene umetnine devetnajstega veka, ki

nas tem bolj zanimajo, ker vidimo med njimi tudi dela obdarovanega

hrvaškega slikarja in vetero drugih slovanskih umetnikov. Hrvat Ni-

kola Mašic se je porodil v Otoci leta 1851., izuil se je na dunajskí

in monakovski akademiji, a zdaj je profesor na obrtni soli v Za-

grebu. Najrajši slika podobe iz domaega življenja na kmetih, ki so ti

takoj na prvi pogled vše. Mašic je pokazal, da praví umetnik tudi

v ravni Posavini nahaja mnogo snovij, a v slikanji ražne dnevne svetlobe

se je skazal redkega mojstra. Naša galeríja ima za zdaj dve njegovi

sliki, „deklíco, ki ob Savi gosi pase" in „letno idilo" . Ostali slo-

vanskí umetniki so „Zvonovim" ítateljem dovolj znani, da nam tu ni

treba vec o njih prípovedovati, nego to, da so v Strossmajerjevi zbirki

„ranjeni Crnogorec" od Cermaka, „smrt zadnjega polabskega kneza"

od Matejke, „rímska kampanja" od Siemiradzkega, in „beg v Egipt"

od Kotarbinskega. Poslednji slikar nam svoje podobe ríše práv tako, ka-
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keršne so v resnici, a na omenjeni sliki se nam zdi, da je sv. Josip

pravi arabskí beduín, kí z ženo in detetom potuje skozí pušavo. Od
ostalíh so najlepše podobe od Salghettíja, kí je med drugím z žívími

barvamí naslikal alegorino „Jugoslavíjo", potem od Consoníja, Steínleja

in Kupelwíeserja. Consoní je po naroilu Strossmajerjevem naslikal lepo

podobo „SV. Círíla in Metoda pred papežem", na kateri vídimo zadaj

samega Strossmajerja.

Omeniti nam je tudi še šeste sobe, kí je navadno zaprta zato,

ker se dragocene stvarí pokazatí smejo le v priujonosti uvarjevi.

Tu se med drugim uvajo kartoni slavnega Overbecka (1789— 1869),

potem talijanske in francoske miniatúre iz XV. stoletja, rteži nove

cerkve v Djakovem, Misál v rokopisu s podobami iz XIV. stoletja, in

prekrásna molitvena knjiga iz prvé polovice XV. stoletja, katero je

Strossmajer kúpil za 9000 goldinarjev. Na vsaki stráni te knjižice so

okoli rokopisa divne podobice, ki jih je neznani umetnik bržkone slikal

za francoskega kralja.

Nikakor ne mislimo, da smo s tera bogato Strossmajerjevo ga-

lerijo slik ocenili tako, kakor zaslúži. To bi bila stvar kakega stro-

kovnjaka; mi pa smo „Zvonovim" itateljem hoteli le površno pokazati

najmlajši kultúrni závod hrvaški, ob jednem pa poudariti, kako ime-

nitna in koristna je umetnost za malé národe. Slovenci imajo za to

premnogo piirojenih zmožnostij, le podpore manjka. Slovenec od nekdaj

Ijubi lepo petje, krásne cerkve, ubrano zvonjenje; med Slovenci se ne

manjka samoukov, slikarjev in rezbarjev ; Slovenci imajo dramatino

društvo, glasbeno matico, Cecilijino društvo in druge družbe ; a je li

vse tako osnovano, da bode národ od teh závodov imel kaj koristi?

Zvéden Francoz se ni mogel nauditi mladému Gorenjcu, ki se je sa-

mouk znal lotiti vsakega dela, in rekel je pomenljive besede : „Kaj bi

bilo od tega národa! Kakšne víre blagostanja bi si odprla džava, ko

bi znala ceniti in vzgajati to umno in pridno Ijudstvo!" . . .

R Ó Ž i e a.

? Moráninem objetji,

Ko mi zaspí okó,

Možjé me štirje, rni
Tj;i v zemljo ponesó.

Na góbi pa ne bode

Nápis se mi blestél,

Ni mraraornata ploša,

Ni kiž visôk, svétel.

Iz srca mi požéne

Preki'asen róžin cvét;

A z Ijiibim pride deva

Odtrga krásni cvet

Ter róžico na nedro

Razkošno si pripne;

Kjér nkdaj srce moje,

Cvetíca zdaj tam mré.

F. G. P.
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Odlomki iz éloveške tragikomedije.

Spisal dr. Jos, Vošnjak.

1. Pepita.

ilo je v poletnem asu, ko sem v nekem mesteci na sloven-

skem Štajerskem sedel v koijo, ki me je akala pred gostilno,

da me popelje do pol ure oddaljene železniške postaje. Že

se mislim odpeljati, ko stopi gostilniar k vozu in me prosi, naj bi se

smela peljati z menoj gospá, katera bi sicer zamudila vlak, ker ji

ne more dobiti druzega voza.

„Zakaj ne? Prostora je dovolj, toda le brž, da pridemo še o

pravem asu."

„Takoj, takoj!" odgovorí gostilniar in bití v hišo, odkoder se

kmalu vrne s kovegom, za njim pa gospá, ki séde na prostor poleg

mene.

„Zdaj le hitro dalje!" kliem koijažu.

„Ne bojte se, gospod doktor," tolaži krmár. „aša je še 40 minút,

v 30 minutah pa ste na kolodvoru. Moj voz še nikdar ni zamudil vláka.

Po moji uri je zdaj ravno ..."

Koliko, nisem mogel ve slišati, ker so konjii že dirjali po esti,

ki je vodila iz mesta po ravnem polji do železnice, katera tam doli

za sennim logom na visokem nasipn prekorai movirnato dolinico.

Zdaj še le sem se ozrl po spremljevalki svoji in zapažil, da jo

šili smeh okoli ustnic, ko se obrne proti meni in se mi zahvaljuje za

prijaznost, nji izkazano. Bila je videti kakih trideset let stará, rednega,

ednega oblija, s katerega me je gledalo dvoje jasnih oij, kakor bi

se udile, es, ali me ne poznáš ve, ali ka-li? Bil sem malo v

zadregi, iz katere me kmalu reši zgovorna gospá z vprašanjem

:

„Ali se me ve ne spominjate, gospod doktor?"

„Zares, tako znana se mi zdite, pa ne vém ..."

„Ne veste?" seže mi šaljivo v besedo. „Poglejte me vendar natan-

neje. Ali sem se že tako postarala? Res, da je minulo kakih dvanajst

let ali še ve, ko sva bila skupaj v vinógradu Vašega prijatelja Cu-

kia. Skromná družbica nas je šla iz mesta in taas se je jeden gospodov

posebno bavil z malo osebico mojo. Dejal mi je, da sem krásna Pepita,

Ijubezniva Pepita . .
."

„Pepita!" vskliknem in v spomin mi stopijo dávno pretekli dnevi,

zelena oáza v dolgoasni pušavi politinib zmešnjav in bojev. In zdaj, ko v
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lice pogledam spremljevalki svoji, ki se mi veselo nasmehne, udim
se sam, da je nisem précej spoznal.

„Ne zamerim Vam, da ste tako pozabljivi, in kaj ne, postarala

sem se, pa kako bi se ne? Ko bi Vi vedeli, kaj sem vse prebila ta

as! Pa morebiti ste kaj uli?"

„Práv niesar. Odkar sem zapustil ta kraj, nisem povpraševal,

niti pozvédel, kaj se je godilo tu."

„Veste, da ste vi politikarji najpustejši Ijudje na svetu!"

„Ne oporekam."

„Dobro se spominjam, kako sem se jezila tisti dan, ko smo prišli

tako veseli do Cukia, sedli pred kletjo, postreženi z jedjo in s tistim

sladkim vinom ..."

„1834nik iz samih cibeb," dostavljam in zdi se mi, da še utim
na jeziku nepreseženo milobo in .sladko gladkost tiste zlate kapljice.

„Da, da, .sladko je bilo, kakor cibebe. In potem ste gospodje zaeli

prepevati in tudi me smo pomagale. Zdajci pa zanete govoriti o volit-

vah. Kaj vém, koga ste imeli voliti, in vsa zabáva je bila pri kraji.

Ta nesrena politika! In ko smo se vrnili v mesto, morala sem Vam
obljubiti, da bom v italnici pomagala pri neki gledališki pred.stavi. Vi

pa ste mi obetali posiati neke slovenské pesmi, katerih nikdar nisem

prejela. Taki ste, taas ves v ognji, toda danes me še spoznali niste. Oj,

vi politikarji!"

,,Le budujte se, gospodina!"

„Gospodina? Kaj še! Poglejte ta prstan. Omožena sem, omožena,

pa bolje, da bi ne bila," ree in težko vzdihne.

Eadoveden jo pogledam.

„Povéjte mi," nadaljuje, „ali sem bila res (saj ste me poznali

in slišali o meni), tako hudobná ali razposajena, da sem morala toliko

trpeti v mladih letih življenja svojega?"

,,Kaj hoete? Trpini smo vsi, ali ravno Vaš spol ima tako sreno

naravo, da kmalu pozabite, kar se vam pripetí hudega.'*

„Kako bi pozabila, kar me še vedno tiší. Toda poslušajte in

potem recite, sem li zaslúžila tako nesreo in tako trpljenje."

In Pepita je zaela pripovedovati

:

„Kmalu po tistem izletu, katerega sva se spominjala danes, prišla

je nová garnizija v naše mesto. Jeden oficirjev si je najel stanovanje

v naši hiši."

,,Bil je mlad barón, kaj ne?" šalim se jaz
;
„pogledal je Pepiti pre-

globoko v temne oi, obetal zemljo in nebo in tako dalje."
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„Ni bil ne vec mlad, še menj pa barón, ampak doma tam nekje

na Dravskem polji in za petnajst let starej ši od mene. Obetal je res

vse, kar je imel in ni imel, vendar jaz sem ostala trdna in moja prvá in

poslednja beseda je bila: druge zveze jaz ne poznám, kakor zakonsko.

K tému pa, kakor veste, pri vojakih treba kavcije in ker niti on, niti

jaz nisva bila toliko premožna, sklenila sem pretrgati znanstvo, katero

bi le oškodovalo dobro moje ime."

„Kdo bi si bil mislil, da znáte biti tako trdnosrni."

„Moj Jarnej pa, esar nisem priakovala od njega, poiše si pri-

vátne službe in ko mu je bila zagotovljena, stopi pred mene in mi

naznani, da opusti vojašino, ako hoem ž njim stopiti pred oltár. Nje-

gova poštenost in takšen dokaz Ijubezni do mene, ganilo mi je srce in

rekla sem: da! Sicer se pa morebiti še spominjate rodbinskih mojih

razmer, zavoljo katerib sem morala veselá biti, da pridem od doma."

„Torej je kvitiral Vaš Jarnej. To se res malokedaj pripetí. A Vi

niste ž njim tako ravnali, kakor tista mariborska gospodina, zarad

katere je tudi službo kvitiral neki oficir, potem pa, ko se ji je pred-

stavil v civilni obleki, ni ga hotela ni vec poznati, eš, da to ni tisti

mož, kateri je v oficirski uniformi zahajal k nji."

„Slišala sem o ti smešni prigodbi in da je potem oe moral pla-

ati oficirju odškodnino. No, Jarnej moj mi ni ugajal zavoljo uniforme,

ampak ker sem se prepriala o njegovem poštenem mišljenji. Odpovedal

se je vojaštvu in po poroki sva se preselila v Gradec, kjer je sprva

stopil v privatno službo, leto pozneje pa bil imenovan blagajnikom na

nekem javnem závodu.

„Dotlé je šlo še vse po srei?"

„Res po srei. V tistem závodu, pol ure od Gradca, imela sva

prosto stanovanje in toliko prihodkov, da sva dobro izhajala. In zdaj

se je zaela dolga vrsta lepih dnij in niti sanjalo se mi ni taas, da

bi moglo kedaj biti drugae. Minilo je tako osem let. Naš fánt, bil je

jedini, dorastel je za šolo. Ker je bila pa v tistem kraji samo préprosta

kmetská šola, morala bi ali najeti privatnega uitelja, ali pa siná dati

v Gradec. Prvo ni kázalo; a loiti se od njega ter ga izroiti tujim

Ijudem, zdelo se mi je isto nemogoe. Sklenila sem torej, da pôjdem

sama s fantom v mesto in si tam najamem sobico. Mož moj s tem

ni bil zadovoljen. Vajen je bil na red in komoditeto v hiši, katere bi

potem moral pogrešati. A jaz se nisem udala in jeseni, ko so se zaele

šole, preselila sem se v mesto. Nedávno poprej sem bila najela kúha-

rico, da môžu ne bi trebalo hoditi v krmo. Iz poetka je šlo vse dobro.

Fánt se je pridno uil, ob nedeljah pa sva se vozila domov ali je
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Jarnej prišel naju oTbiskat. Prešla je zima in bližala se Veliká noc,

katero sem upala práv veselo preživeti v rodbini. A zdajci je bilo

vsemu konec, strašen konec."

In Pepita si zakrije oi, iz katerih so se udirale solze.

„Kaj pa se je pripetilo?" vprašam ginen. ,,Ali je morebiti smrt —

"

„Ne smrt," seže mi v besedo. ,,0h, da bi bil umri, predno je to

storil ! Žalovala bi, pa spomin bi me tešil in sinú bi v mlado srce

vtisnila blesteo podobo prerano umrlega oéeta. A zdaj? Oskrunjeno

je njegovo ime in madež je tistemu, kdor je mora nositi."

„Vaš mož je bil blagajnik, kakor ste mi pravili. Torej si lehko

mislim, da je storil, kar se dan danes mnogokrat pripetí."

„Da bi le to bilo! A ravnal je vse huje; tako grdo, da ni vreden,

da ga še nosi zemlja.

"

Zalost se ji je izpremenila v jezo in oi so se žarile od strastnega

srdu.

Potem nadaljuje

:

„Bilo je blizu poludne tistega nesrenega dneva, katerega nik-

dar ne bom pozabila. Pripravljala sem kosilo za sebe in za fanta,

ko potrka in naglo v sobo stopi prístav tistega zavoda, v katerem

je služboval moj mož. Veselo ga pozdravím, mislea, da mi iraa kaj

poroati. Toda on se nemirno ozira po sobi in hlastno vpraša: „AU

je Vaš soprog tukaj v mestu?" Zaudila sem se, a niesar hudega slu-

tila. Odgovorila sem, da se vsaj ni oglasil pri meni. Ako je v mestu

po opravkih, gotovo príde však as. Prístav zmaje z glavo: » Torej ni

tukaj prenoil?'' — „Saj veste, da nikoli ni ostajal v mestu cez

noc," odgovorim. „Kaj pa se je zgodilo, za božjo voljo?" — In prístav

mi ves razburjen pové, da se je veraj popoludne odpeljal mož moj,

rekši, da pôjde mene obiskat in da se bode vrnil še le zjutraj. Ker

ga pa danes vse dopoludne ni bilo in se zaradi tega ne more v blagaj-

nico, odposlal je ravnatelj pristáva, da pozve, kje je blagajnik in zakaj

se ni vrnil. „Za gotovo sem priakoval, da ga nájdem pri Vas, in zdaj

res ne vém, kaj bi mislil."

,,Lehko si mislite, kako sem se splašila pri teh besedah. Gotovo se

mu je prigodila kaka nesrea, bila je moja prvá misel. Brž se opravím

in hitim s prístavom k mestnemu redarstvu, vendar tam niso niesar vedeli

o mojem moži. Morebiti pa se je že vrnil, in ker tudi prístav ni znal

druzega sveta, odpeljala sva se domov na závod."

„Tam je že težko akal direktor závodu in ko je mene ugledal

poleg pristáva, zavzel se je in z nama vred hitel v naše stanovanje,

katero pa je bilo zaprto, „Kje li je kúharica?" vprašam in pozvém,
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da je tudi že od veraj ni bilo videti. Meni se je od vsega tega kar

vrtelo po glavi. Vráta odpremo z velikim kljuem in vstopimo. V vsem

stanovanji ni žive duše. Sifonérja, v katerih je bila moževa in moja

obleka, bila sta odprta in skoraj vsa prazna. Na mizi je ležal mali

klju do blagajnice, katerega je pograbil vodja in liitel s prístavom v

blagajnino sobo. Jaz pa sem stala kakor okamnela sredi praznega

stanovanja. Strašná slutnja mi je pretresla živce. ,,Ne, ne, to ni mo-

goe !" vskliknila sem glasno, da se utolažim. Tolikokrat sem si pozneje

predstavljala v dubu tiste grozne trenutke, da se jih še danes spomi-

njam, kakor bi jih bila ravno preživela. Pa múna misel se ni dala

odpraviti. Zarila se mi je v možjane in me tirala po stanovanji, da bi

našla sled in rešitev meni nerazumljivega dogodka. Konno nájdem na

pisalni mizi med papirji listek, na katerem berem: ,,Ne povprašuj po

meni! Misii si, da sem mrtev!" Torej ni mrtev. Pa zakaj je pobegnil? in

vnovi se me je lotila tista sumnja. Pogledam v kuhinjo in vidim, da

je tudi kúharica, kar je imela svojega, odnesla s seboj."

„Povédati Vam móram, da sem par tednov poprej, predno sem se

preselila v mesto, najela novo kúharicn ; bila je Korošica in kakih pet-

indvajset let stará, plošatega obraza z malo navzgor zavihanim nosom,

napetim vratom, majlma debeluša brez vsake lepote. Se danes ne umem,

da mora taká ženská ugajati môžu, kateri . .
."

,,Dokázal je gotovo dober ukus, ko si je izbiral tovarišico za

življenje."

„Da bi ga nikdar ne bila videla, tega potuhnenca, hinavca, laž-

njivca!" odvrne Pepita vsa srdita. ,,Yse bi mu odpustila, a da on mene

zavrže zaradi také potepenke, kadar na to mislim, vskipi mi kri od

jeze. Ko se mi je zaelo tako strašno svitati — spominjala sem se,

da me je v poslednjem asu, kadar sem ob nedeljah prišla obiskat moža,

ta ženská nekako srdito gledala in se proti meni nosila, kakor bi

bila ona gospodinja — ko sem vse to premišljevala, utila sem prvi-

krat v življenji, kaj je pravá nesrea. Sedaj vstopi vodja in na njego-

vem resnem obrazu sem poznala, da se tudi v blagajnici ni našlo vse

v redu. Vodja mi naznani, da v blagajnici pogreša ve tiso goldinarjev,

da bode to iznevérjenje še danes ovadil sodišu, v pokritje škode pa da

mora vse, kar je v stanovanji, dati pod klju. V tem trenutji si nisem

dnizega želela, nego da bi se zemlja odprla in me požrla. Vsa obupana

se zgrudim na stôl in zanem na glas jokati. Vodji se usmilira, skúša

me tolažiti in me povábi, naj ostanem v njegovi družini, dokie se ne

razjasni vsa stvar. „Gotovo imate sorodnike," dejal je tolažilno, „ki

bodo podpirali Vas in Vašega siná."



Dr. J. Vošnjak: Odlomki iz loveške ti-agikomedije. 539

,,Sina mojega! Kakor bodalo v srce me je zadela strašná skrb ne

zarad mene, ampak za nesrenega otroka. Vsa zmedená bežim na dvo-

riše, kjer je še akal voznik, ki me je bil pripeljal s prístavom. ,,Le

brž nazaj v mesto!" velim mu, ne da bi si vzela aša posloviti se od

vodje, ki me je skúšal umiriti s tolažilnimi besedami."

„V stanovanji svojem nájdem sinka, kateri ves objokan ni vedel,

kam sem izginila. Ko me je zagledal, zavriskal je od veselja in mi je

hitel v naroaj. Strastno sem ga pritisnila k sebi : ,,Zdaj sva sama na

svetu!" Zauden me pogleda in vpraša: „Kaj pa delajo ata? Ali mi

niesar niso poslali?" — Oh, to so Vam bili strašni trenutki! Kaj naj

odgovorim? Divja zver skrbi za svoje mladice in on, ki je pred Bogom
in svetom storil sveto prisego, zavrgel je ženo in siná. Ljubezen, katero

nama je kázal, bila je le hinavšina in zdaj se poteplje z razuzdano

vlaugo. Ali naj to povém sinú in vlijem str p v isto otroško dušo?

Ne! Naj živi, dokler mu se od druge straní kedaj ne odgrne žalostná

resnica, v njegovem spominu neomadeževana podoba oetova. Vse

svoje moci zberem: „Nikdar ve ne bodeš videl oeta. Bog ga je

poklical k sebi!" Ubogi otrok me iz poetka ni razumel, pa ko mu
povém, da so umrli oe in da so že pokopani, zgrudil se je zraven

mene na tla in ihtel : „Saj ni res ! Ko bi bili tako hudo zboleli, poslali

bi po naju. Ni res! Ne!" — Pa kaj Vam vse to popisujem. Kdor sam

ni doživel také múke, ta ne vé, kaj je trpljenje."

„Nastopila je noc. Otrok je zaspal, pa jaz — obupana sem sedela

poleg posteljiee in bolj rna, kakor no se mi je zdela prihodnjost. Kako

in s im bodem preživíla sebe in otroka? Kar sem še imela od poslednje

mesene plae, to je bilo vse premoženje moje. Od sorodnikov, kakor sami

veste, nisem imela priakovati nobene podpore. V šivanji sem bila dobro

izurjena, pa koliko si zaslúži najboljša šivilja? Toliko, da ravno od

lakote ne pogine. Taká usoda je akala mene, ki sem bila dozdaj va-

jena e ne razkošnega, pa vsaj dovolj dobrega in breskrbnega življenja.

Strašne misii so mi rojile po glavi. Skozi odprto okno sem slišala od

dale šumljanje bližnje Múre. Kolikokrat me je poprej zibalo v sladko

spanje, tisto no pa se mi je zdelo tako vabljivo, da me je s silo pote-

govalo iz sobe, pogrezniti se v mrzlih valovih in konec bi bil vseh

nadlog. Tiho vstanem, da bi odšla. Toda otrok nemirno spajavo klie

poluglasno : ,,Mama, kje ste?" Zgrabi me za roko in jo drži krevito.

Otroški glas me je pretresel, ustrašila sem se sama pred seboj, poklek-

nila poleg posteljiee in molila. Rahlo sem polj ubila ubogo siroto in moje

solze so rosile moje in njegovo lice." -^
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„In tudi ta noc je minila in nisem m umrla m zblaznela od ža-

losti in skrbi."

„Z novim dnevom se je zaelo za mene novo življenje, doba ne-

umornega dela in neprestanega boja z uboštvom. Srea, da sem bila trd-

nega zdravja in spretna v ronih delih. In hvaležno móram priznati,

da sem našla toplo soutje in podporo zlasti v prvem asu, ko sem

je najbolj potrebovala."

,,Kaj pa z Vašim môžem?" vprašam. ,,Ali še živí?"

„Prvé dni se mi je vekrat vsiljevala misel, da se bo spet vrnil in

da le kakšna sluajna nesrea ga je spravila v zadrege, iz katere pa se

bo že rešil. A tretji dan mi pride naznanjat policijski komisár, da je

policija v Trstu zgrabila mojega moža, ko se je mislil ukrcati na ladjo,

namenjeno v Ameriko. Z njim je bila tista ženská. Denarja so le malo

našli pri njem. Bil je potem nekaj aša v záporu v Trstu, potlej so ga

spravili v Gradec, kjer je bil obsojen na dve leti jee."

„In Vi ga niste videli niti poiskali, dokler je bil v záporu?"

,,Kaj vendar mislite o meni! loveka, ki je razbil vso sreo

mojega življenja in sinú svojemu zapustil omadeževano ime, da bi ga

šla jaz obiskat? Za mene je bil mrtev in veselá bi bila slišati, da ga

ni ve med živimi. Ko je prebil kazen svojo, znal si je spet dobiti službo

v neki pisarni in— kadar se tega spominjam, vskipi mi kri od jeze."

,,Vzel je k sebi tisto Korošico, kaj ne?"

„Tega ne. Ona ženská je izginila; kam, mi ni znano. Vendar da

spoznáte nesramno predrznost tega loveka, ujte, esa se je lotil. Do-

pisovati mi zane in me prositi, naj bi vse pozabila in se spet ž njim

združila. Gnusno mi je bilo itati hinavsko njegovo hlinjenje in metala

sem pisma v ogenj. Nekega dneva pa, ko sem sama bila doma, odpró

se vráta in vstopi on sam. Ježa me je tako premagala, da prví

trenutek nisem mogla izpregovoriti besede. On se vrze na kolena

pred mene, skúša poprijeti me za roko in zane se jokati. ,,Odpusti

mi! Najnesrenejši lovek sem na svetu. Bog vé, kaj me je taas zmo-

tilo. Pamet se mi je zmešala. Dovolj sem trpel. Odpusti mi zavolj

najinega siná !" Jaz planem kvišku, sunem ga od sebe in tresoa se

od erdú mu pokažem vráta: ,,Ne oskrunjaj imena mojega siná s svojim

strupenim jezikom. Poberi se odtod, da te nikdar ve ne zagledam,

hinavec grdi ! Kakor jaz, tako te zaniuj ves svet."

Ker se ne gane, odprem vráta, in ves pobit odide.

„Práv ste storili, pa vendar mi je pravá uganjka, kako je mogel

tako slep biti Vaš mož, da si je uniil vso eksistencijo svojo. To res

ne káže zdravé pameti."
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„Tudi meni se je dostikrat zdelo, da se to ni moglo zgoditi

naravnim potom, ampak da je tista ženská mu to napravila, Bog vé s im."

„V srednjem veku bi jo bili sežgali kakor copernico."

„Oj, také ženské bi tudi zdaj zaslúžilé, da bi se sežigale na grmadi,"

meni gospá Pepita; ,,in ž njimi taki možje." —
V tem, ko je Pepita pripovedovala o svoji nesrei in svojem trp-

Ijenji, pomikal se je voz jednakomerno dalje in že se je prikázala za

drevjem skrilnata streba kolodvorskega poslopja.

„Kam ste zdaj namenjeni?" vprašam, ko izstopiva na kolodvoru.

,,Uganite! Pa saj ne boste! V Ameriko!"

„Pa ne naravnost," odvrnem in se smejem.

„"Vi mislite, da se šalim. Danes res še ne pôjdem. Ali pripravíjeno

imam vse in v malo tednih bodem plávala po morji v novi svet. Tam
imam prijateljico, ki me vábi, da pridem in mi je preskrbela že dobro

službo v velikánski fabriki za perilo. Siná vzamem s seboj. V Evropi

pustiva staro svoje ime, vse žalostne spomine in zaneva na novo živeti

v Ameriki. Jaz že težko priakujem dneva, da odidem. Kadar se bode

Vam Evropa tako zamerila, kakor meni, pridite za menoj !"

,,Zameri se življenje loveku tu in tam, a mirú in zadovoljnosti ne

najdemo m v starem, m v novem svetu. Za Evropo pa vsaj znám, pri

em sem, amerikanskih na pol Indijancev bi se moral še le privaditi, za

kar sem prestar. Sreno potujte!"

Loila sva se in se peljala však na svojo strán, jaz proti Ljub-

Ijani, Pepita v Gradec. Ali je šla, in kedaj je šla preko morja, ne vém.

Slávni Slovenei.

II.

Peter Pavel Glavar.

Spisal Ivan Vrhovec.

(Dalje.)

II.

ako pripoveduje Stratil

!

Res, z goreim navdušenjem in Ijubezni polnim obudovanjem

je opisal GlaVarjevo življenje, ki je zanimivo, kakor bi se bila usoda

lavnala po kakem nártu, napisanem od izurjenega romanopisca. TJbog

slovenski najdenek, ki ni poznal m matere m oeta, postal je imovit

grašák, jeden najvejih dobrotnikov trpeih svojih bratov in uzor
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slovenskega rojaka. In ne dosti menj udno se je snulo Jarneju Basaju

življenje. Kmetskega oeta sin je dospel do generalskega dostojanstva.

Ko sem iskal virov, tikajoih se Glavarjevega življenja, posreilo

se mi je dobiti v roko tudi pisma, ki jih je Testaferata dopisaval Gla-

varju. Izroil mi jih je sedanji Glavarjev beneficijat, . g. Jozef Lom-
berger, za kar mu izrekam tu najpresrnejšo zahvalo svojo.

Ta korespondenca, ki obseza vec sto v italijanšini pisanih listov,

prienja se z letom 1744., ko se je bil povrnil namre Glavar z Laš-

kega na Kranjsko v Komendo.

Testaferata je bil laški barón in vitez malteški, porojen 10. októbra

1678. leta na Malti.*) Red malteških vitezov, najbogatejši morebiti med

vsemi redovi, imel je obilo posestev po vseh evropskih deželah, jedno

tudi na Kranjskem v Komendi pri Kamniku. Užitek te komende se je

oddal baronu Testaferati 1. 1698. Ko so ga leta 1704. posvetili duhov-

nikom, prišel je na Kranjsko, kjer je ostal skoraj trideset let.**)

Papeževa milost ga je odlikovala z dostojanstvom prelátov ter ga

poklicala s Kranjskega na Laško, kjer je služboval najprej v Raveni,

potem v Tifernu, Nurziji in Askoliju. Odhajajo s Kranjskega je oddal

komendo v najem nekemu Simonu Cebulu (,,Zebull"), pozneje pak,

bodi si, da se ni oglasil noben najemnik, bodi si, da so najemniki

preve oškodovali komendo, dal jo je oskrbovati nekemu duhovniku

Jarneju Bitencu, ki pak je tako nemarno gospodaril, da je spravil Testa-

farato v hudo jezo. Rauni so postajali vedno bolj zmedeni, napósled

mu jih celo še vec pošiljal ni, Poslednje leto je poslal iz komende, ki

je v najemu prinášala petnajststo goldinarjev, samo petsto goldinarjev.

Vsled tega je sklenil Testaferata ozreti se po kakem drugem najemniku

ter pisal v ti stvari komendskemu župniku Roglju. Vršilo se je to baš

oni as, ko je prišel Glavar iz Gradca po konanih teologinih studijah

nazaj na Kranjsko ter ugibal, kaj poeti. Sicer v pismih to ni ome-

njeno, a vse káže na to, da je Rogelj, stari župnik, svetoval Glavarju,

naj gre na Laško poskusit svojo sreo, morebiti bode dobil komendo

v najem ali vsaj v oskrbovanje. To bi bila zánj zlata žila.

*) Biografijo njegovo je spisal Glavar sam. Nahaja se v komendskem arhivu

v knjigi: Litterae fundationales beneficii curati Glovariani.

**) V naslednjih citatih našel bode pazljivi itatelj marsikatero hibo, kar se

tie pisave in jezika, ki naj jo pripisuje Testaferati, kajti citáte sem prepísal iz

originala z vsemi slovniškimi pomotami.

Ascoli 26. Novembre 1744 ehe la mia ultima partenza da
Cod^ mia Commenda sequi al 10. di Aprile delí anno 1734.

Ascoli 29. Agosto 1748 29 anni, ehe amministrai mia Commenda.
Ascoli 5. Settembre 1748 per lo spezio di 29 anni, ehe io mi trat-

tenni in codeste parti (scil. in Commenda).
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Glavar, ki takrat ni imel še niti jednega duhovnega blagoslova,

ni se pomišljal dolgo ter se napotil proti Laškemu. Ce se je s Testafe-

rato morebiti pismeno pogajal, ne vémo, a skoraj bode tako, kajti

potoval je preko Senja, ki pa ne leži na poti na spodnje Laško.

Navadna pot je bila takrat kakor sedaj preko Trsta in Benedek. Tu v

Senji je dobil takoj službo
;
poueval je otroke nekega bogatega ,,eom-

missario" Zandonattija. V ti hiši pak je bil Testaferata jako dobro

poznan in celo dober prijatelj Zandonattijevega oeta.*) Ako pomislimo

še, da se Testaferata, živec skoraj dolzih trideset let na Kranjskem,

vendar ni priuil niti nemšini niti slovenšini, jasno je pa, da je ravno

on svetoval Glavarju iti preko Senja ; kajti, e se je hotel Glavar ž njim

razgovarjati, kázalo mu je priuiti se italijanšini. A klical

ga sam ni k sebi, kar v nekem pismu odlono zatrjuje.**) Glavar se je

podal k njemu iz svojega nagiba in na svoje troške. Razven komende

ga je gnal še drug uzrok na Laško. Priakoval je, da mu bode visoki

in gotovo vplivni komendator pripomogel do tega, da ga posveté duhov-

nikom, kar pak nezakonskemu otroku kanonino pravo ne dopuša. Le

papeževo dovoljenje bi moglo odstraniti to oviro. Duhovenstvo pak je

bila njegova najvroejša želja.

Kako ga je Testaferata sprejel, ne vémo; pa pa vémo, da je

prišel Glavar k njemu v Askoli, kjer je takrat služboval (kajti na
Malti Glavar ni bil nikoli) ves raztrgan in bos; oblekel ga je

Testaferata od nog do glave;***) toda tako po oetovsko, kakor nam
Stratil pripoveduje, težko, da ga je sprejel. In tudi tako kneževsko

Glavar pri Testaferati ni živel, kakor nam zatrjuje Stratil, V denarnih

*) Ascoli 5. Settembre 1748.

V tem pismu svetuje Testaferata, naj se Glavar v neki vážni stvai'i obrne

do Zandonatija, ki mu bo gotovo storil željeno uslugo ma quello almeno

avrä qualche riflesso se non per Lei, almen per me, essendo ÍD stato araico del

dilui (Zandonatti) padre.

**) Ascoli 15. Giugno 1745.

Al ehe rispondo, clie per le spese, del suo venire qui, fatte due anni sono,

io non ho tenuto, per ehe non le dissi di fare questo viaggio . . . e

per quelle accorse del suo andare da qui sino alla Commenda, quelle ehe Sqjjo

state puramente neccessarie, e non gia a capriccio, é ben giusto ehe io gliele boni-

fichi, essendo stato mandato da me.

. V. S. mi pare, ehe sia insaziabile

***) Ascoli 26. Agosto 1745.

... e si aneora perche Io scorgo intieramente contento di quanto bene sinora

io gli ho fatto, ehe se veramente mi fosse figlio, non gli avrei potuto fare di piu,

mentre, corae ben sa, io qui in Ascoli nel presentarsi innanzi di me Io vestii e

rivestii, anche in abbondanza, e di abiti, e di biancherie . . . conforme Lei stesso

me Io eonfesso.
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stvareh je bil gospod barón sila natanen mož in nikakor pri volji Gla-

varja rediti in z vsem potrebnim preskrbovati. Ker Glavar ob zraku ni

mogel živeti, poskrbeti si je moral kake službe, naj si bode že katere

koli. Toda tujec v Lahih ni smel priakovati kake imenitne službe,

zadovoliti seje moral s službo hišnika, „maestro di casa", v Testeferatovi

hiši. Slúžil je samo za hrano in kakov mal dar v obleki, in še to službo

mu je Testaferata dal le iz prijaznosti, kajti predno je prišel Glavar

na Laško, opravljal jo je ob jednem njegov sluga, pozneje pa neki ka-

pelan, Cipriano Antonini; in sicer oba brez kake doklade. (Pismo od

29. julija 1745.)

Že ta sluaj káže, kako malo zanesljiv je Stratilov spis in kako

se dogodki v ustnem poroUu tekom kratkili let zasukavajo in olep-

šavajo.

Glavar pak je bil tudi s to ubogo službico zadovoljen, saj je vedel,

da ne bo trajalo veno, kajti na Laško ni prišel, da bi tu hlapôeval;

ampak da bi se mu izpolnile njegove najpresrnejše želje, da bi mogel

namre peti sv. mašo; potem še le mu je hodila komenda na misel. Kar

se tie te stvari sta se s Testaferato kmalu sporazumela. Pogodila sta se,

da pôjde Glavar na Kranjsko, pregledat raune Biteneve ter da nápise

Testaferati najnatannejše poroilo o neskrbnem, morebiti celo nepo-

štenem poslovanji njegovem. Zato se je zavezal Testaferata povrniti

Glavarju vse troške, ki jib bo imel na poti iz Askolija pa do Komende

in mu dal pri odhodu 10 cekinov in 10 skudov, ker je Glavar dejal,

da je toliko tudi porabil na poti doli na Laško. (Pismo od 24. XII. 1744.)

O ti stvari sta se torej lebko pogodila. Teže pa je bilo Testa-

ferati izpolniti Glavarju drugo željo. Pac se je obrnil Testaferata do

škofa v Askoliju, toda le-ta ni hotel ni védeti o posveenji Glavarjevem,

S tem pa je mislil Testaferata, da je že tudi storil dovolj ; le še dober

svet je dal Glavarju, naj se vrne v Senj in poskusi tam svojo sreo.

(Pismo 24. sept. 1744.) Ondotni škof Benzoni je dober lovek, more-

biti mu bo ta storil, kar ni hotel storiti askolski škof.

,
Glavar je ubogal ter odpotoval proti Senju. Na poti pa ga je

prestregel tako grozen vihar, da mu mornarji niso bili vec kos. Prepu-

stiti so mu morali ladjo, naj jo zanese kamor koli. Namesto v Senj, pri-

jadrala je v Eeko, kjer pak je sluajno bival takrat senjski škof Ben-

zoni. Glavar si je moral rei, da je imel vejo sreo, nego si je je sam
želel. Prebil je sicer mnogo nevarnostij, a bil tudi tem bliže svojega

smotra. Na kopno stopivší pak vendar ni bil še konal vsega trpljenja.

Sluajno je razsajala takrat kuga in v reško luko došlé ladje so morale

prebiti kontumacijo 21 dnij. Reški lazaret je bil takrat že prenapolnjen
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in tako natlaen, da Glavarju celo postelje niso mogli preskrbeti. Spati

je moral zavoljo tega na golih tleh in za zglavje mu je bil prag pri

vratih. Celo govoriti ni smel z nikomer brez dovoljenja gospóskinega.

(Pismo s 27. sept. 1744.)

Popolnoma drugae pak je popisal Stratil grozo in trpljenje, katero

je prebil Glavar na morji. Ustno poroilo, po katerem je Stratil, kakor

zatrjuje sam, (glej predgovor Stratilovega spisa,) deloma sestavil Gla-

varjev životopis, presukalo je celo kraj in as tega viharja. Toda tému

se ni uditi. Glavar je pripovedoval v krogu dobrih svojih prijateljev

rad svoje dogodke in njegov dolgoletni oskrbnik, neki Wisiack, zapi-

soval jih je in pravil dalje, toda v ustili poznejših pripovedovalcev so

se ti dogodki tako izpremenili, da jih skoraj ni spoznati.

Testaferati je bilo sicer žal, da je dovolil Glavarju odpotovati v

tako viharnem asu, a tolaži ga s srenim sluajem, da je našel v Reki

škofa Benzonija. „Sam Bog", pisal mu je, „ki vse na bolje obraa,

hotel je tako, da ste izstopili v Reki, kamor niste bili namenjeni, ampak

v Senj ali Trst." (Pismo z 8. októbra 1744.)

Nepopisljivo je bilo Glavarjevo veselje, ko mu je podelil škof

Benzoni malé bogoslove, vendar je pak še dvojil, e mu bode hotel

podeliti tudi višje, ker manjkalo mu je do potrebne starosti še osem

mesecev. Ovir je torej bilo na vseh koncih in krajih dovolj. Ker se

ni drznil moledovati škofa Benzonija tudi za to dispenzo, prosil je Te-

staferato, naj mu jo on preskrbi pri pápeži. Testaferata je pisal takoj

svojemu agentu v Rim, nekemu Marchesiju, ki je pozneje Glavarju jako

pridno dopisoval, naj stori potrebne korake. (Pismo s 24. sept. 1744.)— Mar-

chesi je storil tako, toda predno je bila došla papeževa dispenza, pisal je

Glavar ves sreen, da je že postal mašnik in da mu je Benzoni spregledal

tudi onih osem mesecev. Prvo sveto mašo je pel na Tersatu
ter jo namenil v prid Testaferati. (Pismo z 8. októbra 1744.)

Kdo pa je odstránil zapreke, tikajoe se nezakonskega rodu Glavar-

jevega? Cudno, da ni zaslediti o tem niti najmanjše besedice. Kdo- mu
je preskrbel potrebno dispenzo? Ce mu jo je preskrbel Testaferata, u-
dimo se, da mu je ni oital ; saj mu je pozneje oital celo one nepo-

trebne troške, ki si jih je napravil naroivši Marchesiju, naj preskrbi

za Glavarja dispenzo zavoljo mladoletnosti. Ti troški gotovo niso bili veliki,

in vendar mu jih je pozneje oital. (Pismo z 8. julija 1745.) Barón Te-

staferata je imel neplemenito navado Glavarju po desetkrat ali še ve-

krat oitati vse, kar mu je storil dobrega. V dokaz naše trditve na-

vajamo le sledee sluaje: „Bodite vendar s tem zadovoljni", piše mu,

„kar sem Yam storil dobrega, kakor bi bili res sin moj
;
jaz Vam niser)i^

3ô
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mogel vec storiti. Saj veste, da sem Vas tu v Askoliju, ko ste se mi

predstavili, oblekel onog do glave, z obleko in perilom v obili meri".

— Potem : „Prejeli ste od mene toliko dobrôt, da lebko reem, da sem

Vas práv iz cap in blata izvlekel."*) Potem: „Na ta nain in v ti

obliki se ne ravna s svojim gospodom in višjim, ki sem Vas napravil

za takega, kakor sem sam (t. j. za komendatorj a ; sicer pak je bil

Glavar le najemnik komende). Premisliti bi morali stanje, v katerem

ste se nahajali, ko ste se mi predstavili v Askoliju. Oblekel sem Vas od

nog do glave, ko ste prišli nag in razcapan in grozna réva."**)

Težko, da mu je preskrbel Testaferata dispenzo zavoljo nezakon-

skega rodu, sicer bi mu jo bil oMtal. Toda kdo mu jo je preskrbel, je

neznano. Da je bil Glavar nezakonski otrok, vémo. V Senklavži v

Ljubljani imajo ga v krstni knjigi zabeleženega tako-le: „2. majo a. 1721.

baptizatus est PetrusPaulus Glovar, illegitimus filius Bartholomei

Glovar et concubinae ejus" t. j. slovenskí: „2. mája 1721. kršen je bil

Peter Pavel Glovar, nezakonski otrok Jarneja Glovarja in njegove pri-

ležnice." O tem torej ni dvojbe, ne vé pak se, kakó se je tem oviram

sam Glavar ognil pri posveevanji. S tem. pak je pobitá tudi

trditev, da se je Glavar tedaj drugae pisal, p. pr. Jeras

ali pa Basaj in pobitá je ona kombinacija Stratilova, da

si je Glavar pridel še le po konanih teologinih stu-

dijah to ime, eš, da ga je prevel iz: Testaferata, kar

znai „železno glavo". Ne, od rojstva že se je pisal Glo-

var ali Glavar, kajti v pisavi celo on sam ni dosleden.

Nadaljujmo pak njegov životopis. Dejali smo, da ga je škof Benzoni

nepriakovano naglo posvetil mašnikom, toda celo ta krátki as je bil

predolg Testaferati, kateremu so v prvi vrsti le njegovi komenški do-

hodki rojili po glavi. Ko je bil Glavar še ves utopljen v dosego svojega

namena, svetoval mu je Testaferata, naj gre na Kranjsko po opravkih,

ki mu jih je v Askoliju naroil: naj gre pregledovat Biteneve raune.

Toliko pak naj vsaj poskrbi, da dobi nižje blagoslove; višje mu podelí

*) Ascoli 8. Agosto 1757.

V. S. ehe a ricevuta da me tanti e poi tanti benefici e grazie, ehe le ho

levato per eosi dire de stercore e dalli straeci, si prende tanto aidire di scrivermi

in questo.

**) Ascoli 4. Ottobre 1762.

Non é certo modo, ne maniera da trattare in questa forma al vostro Pa-

drone e Superiore ehe v' ho dato certamente esserc, qiial son io. Dovete ben sov-

venirvi lo stato in cui eravate, allora quando vi presentasti a mici picdi in Ascoli,

ch' ebbi a rivestirvi da eapo a piedi, essendo i vi venuto nudo c crudo e mise-

xabile.
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že Ijubljanski Škof ; ako pak bi mu jih ne hotel, vrne se v Reko k Ben-

zonijo še vedno lehko (Pismo z 27. avgusta 1744). Á Glavar ga ni poslušal,

naj ga je Testaferata naganjal, kolikor je hotel, ampak ostal je, dokler

ni postal mašnik
;

potem pak se je seveda podal takoj na pot na

Kranjsko.

Ako je bil Testaferata res Glavarjev oe, nosil bi se bil proti Gla-

varju resnino zelo neoetovski, zatrši v sebi vse nežnejše ute ; vec kakor

Glavar in njegova srea, bili so ínu na mislih njegovi dohodki, in da

Glavarju ni storil ve dobrôt, kakor za katere sta se pobotala, doka-

zuje naj nasleduje pismo, katerega je poslal Testaferata za Glavarjem v

Reko, takoj po njegovem odhodu iz Askolija:

„Po Vašem odhodu iz tega mesta sem zvedel od sluge Ivana ter

se sila zavzel, da ste se predrznili vzeti v priloženem izkazku navedeno

perilo, katero imam za svojo osebo. Res je, da ste mi dejali v jutra

pred svojim odhodom, da Vam je treba še nekaj perila. Pa e se dobro

spominjate, odgovoril sem, da si le-to, esar Vam je še treba, daste lehko

napraviti v Ljubljani ali Komendi. Res je, da sem dostavil, da je smete

vzeti, kar ga Vam je potreba za pot. Toda nikakor mi ni bilo mari,

da bi smeli iztegniti roke po mojem finem perilu, še menj pa po onem,

ki je 8 ipkami obšito. Nisem Vam dovolil polastiti se dveh svilenih

robcev za rabo pri nosljanji duhana, ko ste pac vedeli, da jih nimam
odve. In zato Vam zaukazujem in zapovedujem takoj vrniti mi vse moje

perilo in ona dva robca, katera ste se predrznili vzeti in ki sta zazna-

menovana v priloženem zaznamku .... in ne predrznite se v pri-

hodnje ve kaj takega .... ker žal Vam bo. Res bi si ne bil mislil,

da mi utegnete kaj takega storiti, ko sem ravnal vendar z Vami tako

Ijubeznivo. V prihodnje se pazite, kajti vedel Vas bom povsod zgrabiti

in kakor ste me spoznali dosedaj dobrotljivega in Ijubeznivega Vam
nasproti, ravno tako bom sicer strog. Zdi se mi, da ste naroilo svoje

slabo priéli in ne bi imel rad, da bi je slabše konali. In, ali menite

da je moje fino perilo za Vašo rabo? Oj, Vi bedak in nespametnež,

kakeršni ste bili. Zagotovljam Vas práv resno, da ste me zeló raz-

kaili." (Pismo s 15. julija 1744.) "

Ravno tako malo Ijubeznivo pisan je priložení zaznamek :

„Perilo vzeto po g. Petru Pavlu Glavarju na potovanji v Ger-

manijo (to je Kranjsko), ki je mora brez ugovora nazaj posiati in je

vroiti gosp. Bianchelliju v Ankoni. Tri epice s špicami; 3 svilne no-

gavice, 6 robcev, 3 ponone epice, G zavratnikov, 5 finih srajc brez

špic, NB. in tiste s špicami, ki ste si jih vzeli in ki niso zabeležene v

Vašem tu pušenem zaznamku: 2 manšeti s svilenimi špicami in drugi

36*
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2 brez špic; 2 svilena robca za rabo pri noslanju, NB. in vse drugo,

kar ste vzeli brez izrecnega mojega dovoljenja."

Testaferata je pisal Glavarju práv tako, kakor bi bil tat. Oetov-

ske Ijubezni je torej tu kaj malo zaslediti.

(Dalje prihodnji.)

Pogovori.
Piše Jos. Stritar.

YIl.

olgo, etrt stoletja je že, kar sem po tedanjem dunajskem

,,glasiji" hode nekemu sošolcu rojaku, staré uradniške rodo-

vine siim, z mladostnim navdušenjem razlagal in povelieval

národnostne idejo, kot najmogonejše gibálo in gonílo sedanjega veka.

Tovariš moj — sedaj je za razmérno visokega uradnika tam doli nekje

na italijanski meji — poslušal me je nekaj aša modro molé, a napó-

sled vsklikne nekako nejevoljno : Napoleonova iznajdba, dober pripo-

moek za politine namere, dokler je za rabo ! Cez deset, dvajset lét

ne bode živa duša vec govorila o národnostní tvoji ideji! —
Mož se je motil v svoji hladni uradniški modrosti! Preteklo je

deset, preteklo je dvajset in vec lét; ta in ona novóst je nastopila in

minila; ostala, krepko je živela národnostná ideja. Dá, zvršila je udo-

vite izpremembe, doprinesla je dela, katera smo gledali s strmeimi omi

!

Krepko živi in mogono jo vidimo še sedaj, in kdo vé, je li že dospela

do svojega vrhunca! Tudi njen as pride kedaj, gotovo ; ko bode dosegla

svoj namen, umaknila se bode tudi ona drugi, višji ideji ; a sedaj, bodi

nam po volji ali ne, gospoduje ona in ni se ne káže, da bode skoraj

konec njenega gospostva!

Kam pa merijo, poree se mi, té besede tvoje? Ali hoeš, kakor

nekdaj svojemu dunajskému tovarišu, ,,Zvonovim" bralcem razlagati in

povelievati národnostne idejo? — 'Ne, tako préprost nisem; dobro mi

je znano, kako živo narodno utijo izobraženi krogi, v katere zahaja

ta list; tudi ima pri njih ta ideja drugih, zgovornejših oznanjevalcev

in prorokov dovolj, ko bi jih bilo potreba. Ali pa hoem morebiti

zmernost in treznost oznanjati o splošni pijanosti in omótici? To sem

bil nekdaj poskusil, ker se mi je zdelo potrebno, a rojaki moji me

niso umeli, ali pa me niso hoteli umeti ; nekateri pa so me celo liotoma

krivo umeli in odgovor njihov — todá „mimo, mimo" ! — „Kaj hoeš
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torej? odgovóri dolono in jasno, e imaš postené namene, e nas neeš

preslepiti s kakimi krivimi naiiki !" Nameni moji so dobri, slepiti n^em
nikogar, in vendar ni tako laliko stvar naravnost povédati, kakor si jo

lovek misii. Vendar poskusimo.

Ljubezen do národa je kakor kaka druga Ijubezen. Ljubezen pa

Ijubi, ker mendá ne more drugae ; ona ne vpraša, zakaj ? lovek Ijubi,

kolikor toliko, samega sebe, e tudi ni, Bog vé kako imeniten ; isto

tako Ijubi svojo rodovino, sorodstvo svoje in napósled národ svoj po

istem prirodnem nagibu. Nespametno bi bilo torej, ko bi me kdo vprašal:

Zakaj pa se utiš za Slovana? zakaj Ijubiš narodnost svojo? kaj pa je

posebnega tisto tvoje slovanstvo? Jaz bi mu lahko odgovoril: Saj še

cigán Ijubi svoje ciganstvo ; vsáj drži se ga, kakor vidimo, trdovratno,

pa bi jaz zatajeval svojo narodnost ! Ali kaj druzega je pa, ko bi me
isti nadležnik vprašal : Kaj pa se tako ponášaš s slovanstvom svojim ?

Mimo bi mu odgovoril in rekel: Jaz se nikakor ne ponášam s svojim

slovanstvom. Ponášaj se ti s svojim nemštvom ali francostvom, jaz

Ijubim svoj národ brez ponosa ! In ko bi se mi dalje reklo : Ali te ni

ni sram, ali te vsáj ne boli in pece, da se Slovani ne morete pona-

šafi z vojno slavo, z imenitnimi iznajdbami, z državnimi nápravami, z

velikanskimi duševnimi proizvodi, kakor se ponašamo drugi narodi?

odgovoril bi jaz : isto ni me ni sram, vse to me práv ni ne boli

in ne pece. Bodi vse res, kar praviš; res bodi, da nismo Slovani do

sedaj iz sebe ni znatnega doprinesli k razvoju in napredku loveštva ; še

to bodi brez veljave, da smo s svojimi širokimi hrbti bránili vas proti

iztonemu divjaštvu, ko ste, kakor ste vedeli in znali, moí svoje posvee-

vali razvoju loveštva. Ali však ob svojem asu, in „ni še vseh dni veer!

Zdaj ste delali vi, in mi smo gledali. Pokazali ste, vsaj aša ste imeli

dovolj pokazati svetu, kaj morete in znáte. Ali morete rei, da ste sami

zadovoljni s svojim vspehom? In ko bi rekli, pogled po svetu bi poka-

zal, da nimate pravice ponašati se s svojimi deli. Kaj pa ste dosegli s

svojimi ,,slavnimi ini"? Kakor bolnik, ki ne more živeti m umreti,

prevraa se loveštvo v svojih vroinah in boleinah, samo da sedaj

morebiti na pernici, kóje prej ležalo na slami! Zlato skledo ste posta-

vili pred nas, a ko primemo za žlico, vidimo, da je posoda prazna ! Kaj

nam pomaga ostro nabrušcn nož, ko pa ni hleba, da bi si ga urezali

ž njim ! Spoznanje ste nam dali, ž njim nove potrebe ; odprli ste nam
oi, da bolj vidimo svojo bedo, siromaštvo svoje! Zvezde prešteva pastir,

ovce pograbi mu volk ! Od vsega vašega znanstva, od vse vaše posvetne

modrosti, kaj ima naše srce? V pušavo nas je izvodila vaša lu, tam

nas je pustila, da tavamo sedaj brez mirú! Vaše glasovite iznajdbe ali
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dajó ubozemu vsakdanjega kruha? Sopar je vaš hlapec, dobro; a so-

parjev hlapec je sedaj siromak! In tisto vaše tolikanj slavljeno narodno

bogastvo, kaj je? Pomnožilo, naraslo se je res, a zlato k zlatu! To je

videti pravi zákon, po katerem se množi narodno bogastvo, in tako je

narodno bogastvo postalo narodno siromaštvo ! Jn národná beda se širi

in širi kakor povódenj. Iz pušave, kamor ste zavedli loveštvo vi s

svojo hvaljeno ,,kulturo", kdo mu bodi voditelj, rešitelj ? Kdo mu pokaži

pot v daljno obljubljeno deželo? Ta voditelj rešitelj bodi loveštvu —
Slovan ! Sláva in hvala vam za vse, kar ste storili lepega za loveštvo,

a do sree, do obne blaginje, to vidimo zdaj, ne vodi vaša pot
;
pustite,

torej vodstvo, izroite je drugim ! Krepko imate dla, bister um
; kar

se ž njima doseže, dosegli ste vi; a tu je potreba srca, mehkega, bla-

gega srca, in to srce ima Slovan!

Tako nekako bi jaz odgovoril ponosnemu sosedu, pijanemu svoje

národne sláve. Té misii, morebiti nekoliko tudi samé besede, bodo se

pac nekako znane zdele. ahko dá; povedal sem jih že vekrat, v

raznih oblikah
;
posebno jasno in dolono sem jih razložil ter svojim

rojakom na srce položil v svojih „dunajskih pismih", odgovor mi je bil

— todá zopet : „mimo, mimo !"

Zakaj pa tolikokrat že povédano tu zopet ponavljam in posebno

krepko poudarjam? Yidelo se bode skoraj. Rekel sem, da Ijubimo svoj

národ po prirodnem nagibu, ne vprašaje, zakaj ; rodoljubje nima isto

ni opraviti z narodnim ponosom. Krivi preroki so torej oni, ki ué,

da ni rodoljubja brez narodnega ponosa. Graje vredno, kvarljivo, dá,

nepošteno je njih poetje, dasi morebiti izvira iz dobrega namena, ko

nam, ker nimamo, ne moremo imeti pravega, vzbujajo in netijo neki pri-

siljen, ponarejen naroden ponos. Kaj nam pomaga vse to dobrohotno sle-

parstvo? Prej ah pozneje poi vendar lepa pisana pena! Prej ali pozneje

mine nas tista prijetna pijanost, in po pijanosti ut ni prijeten! Kaj nas

torej mamite s tisto slavno zgodovino naših pradedov, „katero le premalo

poznamo" ; s tistimi glasovitimi kraljedvorskimi rokopisi, katere pa le

predobro poznamo ; s tistimi famoznimi dokazovanji, da so nekdaj po

vsi Evropi od hrbteníce uralské noter do Heraklejevih stolpov Slovani

pasii in orali, da so bili vsi slávni možje vseh asov in národov napó-

sled vendar le pravi pravcati Slovani! Kaj nas slepite kakor otroke z

bobneimi besedami, da se svet trese in trepee, pred nami? To je vse

práv lepo, samo ko bi bilo tudi res ! In resnica, raenim, da je vendar le

povsod prvá. Sramotno, nemoško je klanjati se raogotcem in velikašem,

a mož poštenjak se tudi ne prihzuje in dobríka národu, ne govori za

malo ploská in hvale množici po volji. V živo me pece, ko vidim, da
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se tudi petja dar nebeški rabi v tako nedostojno službovanje. „Poeta

vates". Prerok, voditelj, uitclj bodi pesnik, ako treba tudi, svaritelj,

pokoritelj národu. Pred množico naj hodi, ne da bi ga ona vleklá za

sabo. Ne daj se ji pregovoriti ali celo prisiliti, da ji, kadar jo želja

obide, kako poskono zagode. Bolje ob tla trešiti in razbiti strune, e
so tudi zlate ! Dobro sem si v svesti, kaj pravim, in ne bojim se umetno

napravIjenega narodnega ropota !

Bog ne daj, da bi jaz pobijal rodoljubne pesmi; to ni meni isto

ni podobno. Težko da bi mogel kdo bolj nego jaz ceniti visoki pomen

lepe navdušujoe rodoljubne pesmi. Buditi národ, povzdigovati, nav-

dušati ga, Ijubezen do domovine gojiti, kaj pa si more pesnik misliti

lepše naloge! Ali resnini bodimo najprej tudi v pesmi; ne pitajmo

národa s praznimi frázami, ne slepimo ga z lepo in polno doneimi

besedami, ki so pa votle in prazne. Kaj takega res da napravlja mnogo

„efekta", mnogo prináša hvale in ploská ; ali napósled je vendar le ne-

moralno, kakor vsaka laz in sleparija. Gorje mu pesniku, ki dela in

poje „na hvalo!" — — Se jedenkrát: Budimo narodno zavest, gojimo

rodoljubje z besedo in dejanjem; a vojsko napovejmo puhlemu národ-

nému ponosu

Rekel sem torej, da, kakor Ijubezen sploh, tako tudi národná, do-

movinska Ijubezen Ijubi, a ne vpraša, zakaj. Ali da bode ta Ijubezen tera

krepkejša in stanovitnejša, da bode rodoljubje naše, rekel bi tvorno,

plodovito, treba mu je pa neke trdne podlage, ali morebiti bi se bolje

reklo, neke reálne vsebine, katero stoprav mu daje pravo živlienje in

— pravo etino veljavo. Kako naj pa to bolj razložim in pojasnim?

— Mislimo si, da se sreata n. pr. na Dunaji nemšk vseuilišnik v vsi

svoji blišobi in slávi s rno-rudee-zlatim trakom na krepko napetih

prsih in pa kak „Slovenijan" v svoji skromnosti in pohlevnosti! Ko
bi se gledala nekaj aša in bi se napósled ujunail Slovenec — to se

samo tako govori — ter vprašal svojega nemškega souenca : Kaj pa

nosiš ti tako ponosno ta pisani trak? — Ne, tako ne opravimo ni.

Na táko vprašanje naš mladeni ne dobode odgovora z besedo! Vpra-

šajrao rajši mirnega, a navdušenega Nemca, kaj mu je nemštvo. Mož
nam bode naštel vse lepe ednosti in kreposti, katere morejo diiti

loveka; hrabrost, poštenost, zvestoba in tista tako glasovita nemška

prémost ne bodo zadnje med njimi, in vse té razline vrline imenujejo

se skupaj z jednim imenom : nemštvo ! Ali po pravici ali ne, gotovo

je pa to, da tako mislijo sedaj precej vsi Nemci o svojem nemštvu.

V nekem ultragormanskem asopisu sem celo bral, da je sploh nemško

vse, kar je lepo in blago in dobro, brez ozira na jezik. To je vendar
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ponos, ne? lovek se nehoté nasmehne, ko kaj takega uje ali bere.

Ali vendar jaz, ki sem ravnokar toliko govoril proti puhlemu národ-

nému ponosu, želel bi nam nekoliko jednakega ponosa, a to z neko

malo premeno. Mi ne govorimo: Taki smo, a recimo: Bodimo taki!

Taki, pravim, za kakeršne te proglašajo naši ponosni sosedje, in še

nekaj vec, esar ni težko uganiti po tem, kar sem rekel. Vedno in

vedno mi hodi na misel tista slávna, brez primere lepa, stvariteljna

beseda „vélikega Madjara", katero je zagrmel svojim rojakom, govore:

Madjarske ni bilo, Madjarska bode! Ali je potreba, da še razlagam,

na nas jih obraaje, te proroške besede! Komur niso samé ob sebi

jasne, kdor ne ume, takoj ko jih zauje, njili visokega in globo-

kega pomena, tému bi bilo zastonj vse razlaganje in pojasnjevanje

!

Národ, kateremu so bile reene, razumel jih je, in kakor vidimo, ne

sebi na kvaro ! Dá, pustimo že preteklost, bodi si slávna ali neslávna

;

drugi naj se zrcalijo in ogledavajo v nji, drugi naj se ozirajo nazaj,

mi obraajmo naprej poglede svoje, naprej in nekoliko tudi kvišku!

Svet je, res uden: visoko isla, ne more si kaj, tisto estito „patino",

ki krije staré bronaste zdelke, spomenike in orodja. Z nekim svetim

strahom gleda „starega" plemenitnika, egar pradedje so v sveti deželi

klali in drobili nevérnikom obrite epinje. V nekem posebnem islu ga

ima, e tudi slavnih oetov potomec sedaj živí, da nihe práv ne vé

kakó in o em ; a nekako pisano gleda moža, ki je izpod slamnate

strehe pritrudil in priboril se v sijajen dvor, e je tudi poštenjak od

nog do glave. Ne sodímo mi tako; pustimo drugim, naj se je veselé,

vso tisto zgodovinsko návlako; starinarji naj se je radujejo in Ijudje, ki

nimajo druzega posla. Mi nimamo m aša ni volje. Ce nas kdo vpraša

po preteklosti, po zgodovini naši, odgovorimo mu mirno: Ne vemo, ne

maramo ; mi smo mlad národ, naša je bodonost, ali vsaj skrbeti in

prizadevati si hoemo, da bode naša. Vi ste' bili, vi ste ; mi bodemo,

mi hoemo biti!

Gledališki igralci, kakor znano, potezajo se radi med seboj za

lepo, „hvaležno", sósebno pa za prvo, „junaško" ulogo. Ce smemo,

kar se je že vekrat storilo, primerjati svet z velikim gledališem in z

igralci posamezne národe, rekel bi, da aká sedaj svojega igralca glavna

uloga, in ta je : rešenje socijalnega vprašanja, ali kar je jedno in isto

:

uresnienje in oživotvorjenje pravega, tvornega kršanstva. In to ulogo,

tja merijo vse moje besede, naj prevzame slovanstvo ! — —
Ali pa ima slovanstvo potrebne zmožnosti in sposobnosti za to

vzvišeno nalogo? Mnogo bi se dalo govoriti o tem, dokazati se kaj

takega ne dá. Jaz pravim samo, da imam, odkar se práv zavédam, to
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vero, ki je mojega življenja najblažja tolažba, ki je mojemu rodoljubju

neomajna podstava. Nesrenega bi rae storil, kdor bi mi dokázal, da

je ta moja vera, v kateri živim in umreti želim, prazna vera

!

In vi, pesniki slovanski, išete tvarine pesmim svojim? Evo nam
tvarine, da si je ne morete želeti lepše; prekrásne neskonne tvarine

za rode in rode! In nová je tudi. Pustite tiste svoje drobné boleinice

kakor od komarjevega pika, boleine srca vašega obsezaj vse loveštvo

!

Svojemu rodu in v njem vsemu loveštvu posvetite svoje moí, pevski

svoj dar! Od té ideje zajemajte misii za svoje budnice, za svoje „bo-

žine" in „velikonone" ! — —
In zdaj se obraam do tebe, mladina slovenská, ki se uiš in

vadiš, da izidejo kedaj izmed tebe uitelji in voditelji národu. Jaz vém,

da nisem na dobrem glasu pri tebi ; storilo se je vse, da se izpodkoplje

naklonjenost tvoja proti meni, a jaz nisem genil z mazincem, da bi si

jo zopet pridobil. Jaz ne išem hvale, tudi tvoje ne; v dolžnost si

.štejem, ker menim, da sem nekoliko v to poklican, javno govoriti, uiti

in svariti, kakor sem preprian, da je práv ; besede moje naj bodo

svetu po volji ali ne; tudi e se kdo žaljenega uti, ne morem mu po-

magati. Dasi torej imajo besede moje malo veljave pri tebi, obraam se

vendar, ne morem si kaj, s konnimi besedami do tebe. Zbiraš se,

svoja duštva imaš, to je práv. Piješ in poješ in „parlament igraš"
;

tudi tega ne grajam. Po pridnem delu podnevi postená zabáva zveer,

kdo bi ti je ne privošil iz srca? Ali želeti je, da bi se vse to vršilo

v nekem posebnem dúhu, da bi imela ta zabáva neko posebno, recimo

etino vsebino. Drugih, starih národov mladini morebiti tega ni tako

silno potreba ; a pri nas, ki se trudimo in delamo, da bodemo kaj,

treba je skrbno gospodariti z momi, s asom, s pripomoki; grešna

je pri nas vsaka potrata. Pri nas veljaj vedno in povsod „utile dulei" !

„Mladika", recimo, imenuje se tvoje društvo; astno, sveto ime ti bodi

„Mladika". Ne, kdor hoe, da se le oglasi; samo kdor je vreden, bodi

Mladian. Neomadeževano poštenje na vse straní — nobena sodba ni

tu prestroga — bodi prvi pogoj ; najmanjša pega, ki jo komaj vidi

prosto okó na „šitu tvoje esti", in biti ne moreš, a e si že, prestal

si biti Mladian! Trije možje vodijo „astno sodiše" Mladike: Minos,

Ajak in Radamant! Kdor se boji tega sodiša, zapiši se v drugo

društvo, Sloveniji mala izguba; ali pa bodi sam po potih svojih! Ná-

rodná je ,,Mladika" do jedra; národnosti ni ravno treba javno kazati s

kako posebno odliko, s pisanim trakom : e jo pa kážeš, Mladian, védi

in ne pozabi nikdar, da ti je trobojni trak svetinja, kakor vojaku za-

stáva, katero je najprej sam astiti in z življenjem braniti dolžan. To
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ni zdaj vec trak, ki ga lahko povsod za malo novcev dobiš, simbol je

národnosti tvoje. Vsako neast, ki se je storila ternu simbolu, dolžán

si moško maševati najprej sam; a e nisi ti izpolnil svoje dolžnosti,

preide maševanja dolžnost na vse društvo. Zato premisli in pomisli

dobro, predno se opraviš s pisanim trakom! (Té besede se bodo umele

tam, kamor so namerjene, govorjene pa so z bridkim utom!)

Národnosti, upam, ni ti priporoati treba. Narodni so vsi udje

tvoji, však po svoje, kakor kateri vé in zna in kolikor more. Ali to

ravno se meni ne zdi še dovelj. Za rodoljuba se ima, za rodoljuba

velja, kdor o vsaki priliki in nepriliki sósebno pa „inter poula", práv

krepko daj e svoj „živio" in „sláva", svoj narodni davek od sebe ; kdor

s posebnim navdušenjem, zlasti ko je že malo razgrét, poje ali pa tudi

samo „takt bijó" posluša obligátne rodoljubne pesmi, in pa, kar ni

zaduje, kjer se dá, najrajši pa, ko je med svojimi, krepko zabavlja

drugim národom. Yse to je morebiti zaslužno narodno poetje, samo

da ga jaz práv ceniti ne znám, ali tebi, národná slovenská mladina, to

ne bodi zadosti. Narodnih kriaev je dovolj povsod, ta stan ni po-

sebno težaven, ne imeniten; krepka plua, da se „živio" vpije, trda

pest, da se ob mizo bije, in pa dober želodec, ki kaj ,prenese' : to je

vse, kar zahteva ta posel. Ali taki narodnjaki nam niso še mnogo ko-

ristili in nam ne bodo, škodili pa so nam vec, nego se sploh misii in

sami vedó. Ko bi se, kakor na sodni dan, pravini loili od krivinih,

ko bi se možje s pristnim, istim rodoljubjem postavili na desno, a tisti,

ki so rodoljubni iz samopašja, zastran lepšega, za kratek as, na levo

;

kako bi strmela, kako bi te bolelo, ti mlada, nedolžna, neizkušena

duša, ko bi jih videla tako strašno mnogo na levi! — Ti pa sloven-

skega národa cvet in up, ti mladina naša, hrani, neti sveti ogenj istega

rodoljubja v prsih svojih ; ta ogenj naj ti bode ogreval *dušo tudi, ko

bodeš že delala v javnem življenji. V srci, ne na ustnicah, bivaj ti

rodoljubje tvoje. In to rodoljubje ne bodi puhlo, prazno, abstraktno;

krepko podstavo imej, kakor sem že tolikrat rekel, in vrlo vsebino, da

ne bode jalovo, nego živo, tvorno, plodonosno ! Rodoljubje tvoje ne

imej svojega posebnega predala, v katerem je hraniš za kako posebno

priliko, ne bodi ti kakor neka praznina obleka, za nedelje „surka", za

národne sveanosti in za — koristolovje. Neznana ti ostani vedno tista

strašná a tako razširjena „dvodušna teorija", po kateri ognjeno rodo-

ljubje biva v miru in spravi v jednili prsih s hladnokrvnim — kme-

toderstvom

!

Uí se, mladina, vadi se, pripravljaj se na delo ; tudi kratkoasi

se, pij in pój v svojih zveernih zborih, ali ne samo to; tudi ti shodi
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tvoji naj ne bodejo brez koristi. Ze sta Rimljani, kakor véš, só-

sebno pa Grki, sladili so si pojedinje svoje z resnimi razgovori. Tako

tudi ti! Kar si je ta ali oni lepega nabral, pokaži, razloži v taki

priliki tovarišem svojim ! Kaj pa bodi, po moji želji, po mojem svetu,

sósebno predmet takim razgovorom in razpravam, tega, menim, ni mi

še posebno poudarjati treba. Kar sem govoril o „socijalnem vpra-

šanji", o národnosti, o vzveliarskem poklici slovanstva, to je reeno

zlasti tebi, mladina. „Malo kvasu okisa vse testo", pravi nekako sv.

pismo : bodi ti tak kvas svojemu národu. — Ostani v vedni zvezi z

národom, z Ijudstvom, kmetom. Ko prideš na svoj dom, ogleduj, pre-

iskúj Ijudstva stanje, razmere, življenje; poznávaj vrline njegove in

slabosti, njegove navade in razvade. Kjer moreš, tudi pouuj, pomagaj

;

svári, kjer potreba. Sósebno priporoam ti ubozega kmeta ; tu tii zlasti

naše „socijalno vprašanje" ! In e utis pevsko, pisateljsko mo v sebi,

piši, pój tako, kakor priporoam! — —
Sedaj pa bodi konec té razprave! To je moje narodno veroizpo-

védanje, pisateljska moja oporoka. Kakor jim drago, sprejmó naj in

sodijo Slovenci moje besede. Ce mi pa hoe kdo ohraniti nekoliko pri-

jaznega spomina, domisli se me aši ter rei blagodušno : To je bil

lovek, ki je gojil in uil z malo zmožnosjo, a z velikim navdušenjem

tri ideje, in te tri so mu bile jedna: socijalstvo, kršanstvo, slovan-

stvo! —

Slovenci v kryiževni vzajemnosti s Hrvati.

Beseda o petdesetletniei preporoda književnosti jugoslavjanske.

Spísal Andrej Fekonja.

„To je baš njihovo znaCajno svojstvo,

da im se s jedne strane drže svi jednoga

naréja književnoga, opet s drage strane

nedopnštaju, da gine blago domaée."

Stanko Vraz D. V. 79.

rvatje bodo letos, 1885., bajé meseca septembra, sveano slávili

petdesetletnico književnosti svoje. Uprav pred polovico veka je

namre véliki rodoljub dr. Ljudevit G aj v Zagrebu zasnoval

z mladim letom 1835. politini asopis „Novine" in književno prilogo

„Danico", v domaem nareji, tako imenovanem kajkavskem, in v tedaj

navadnem na tuj nain zloženem pravopisu. No, še tekom istega leta

(1835.) je zael v lista uvajati lepše, obširnejše in bogatejše, takozvano
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štokavsko nareje, katero govoré razven mnogo pravih Hrvatov tudi

vsi Srbi, okrstivši je z imenom ,,ilirskim". In od tedaj je kajkavšina

v hrvaški knjigi kmalu jenjala ter je namesto nje, poleg novega, po

eškem prirejenega pravopisa, povse zavladala štokavšina, v oni

dobi v obce ,,iliršina" nazivana, katera i sedaj Hrvatom rabi za

književni jezik.

Ker je primer Gajev in národni pokret v Hrvaški vspodbudil tudi

sosedne Slovence, da so zaeli zopet slovstveno delovati ter sploh

národnost svojo gojiti, a so k ternu še o svojem asu tudi pri „ilirizmu"

sodelovali: to mislim, da bi bilo primerno, ako se v spomin reene

petdesetletnice hrvaáke književnosti izpregovori tu krátka beseda tudi

o slovenski slovstveni stvari, sicer že mnogo pretresovani, a vendar še

koneno ne rešeni ; to je: o književni vzajemnosti Slovencev
in Hrvatov. — V ta namen torej hoem najprej malo nartati I.

kakó se je ideja literarnega zjedinjenja nekdaj v nas pojavljala, a

potem še nekaj rei II. kakó je s to namislijo pri nas dan d e na š nj i.

Povedal pa bodem, kar nam o tem javlja povestnica in kakor nas ui
izkustvo; a vse to ,,sine ira et studio", vejidel po pismenih virih ter

v zmislu znanega pravila: ,,Tn necessariis unitas, in dubiis libertas, in

omnibus charitas."

L

Da se obistini ideja programa jugoslavjanskega, zdelo se je od

nekdaj mnogim kot najprípravnej še, dá, celo neogibno potrebno sredstvo

:

jeden jedini jezik. Med Hrvati n. pr. mislil je o tem Pavel Vite-

zovic f 1713, med Slovenci pa Jurij Japel f 1807. Vseslavjanski zgo-

dovinar P. J. Safaik sam je še okoli leta 1830., bivajo tedaj v

Srbih, tožil o nesreni razcepljenosti južnih Slavjanov gledé književnega

jezika. A kar se je tému slávnemu môžu takrat zdelo nemogoe, to je

dosegel nesmrtni Gaj kmalu zatem oziroma Hrvatov in Srbov, zjedinivši

ta dva bratská rodová v jeziku, akoprav sta še po pismu ostala i

nadalje razdvojena.

Krásno delovanje Gaja in drúgov v Hrvatski : zjediniti literarno

vse Jugoslavjane, ogrelo je vendar nekoliko tudi Slovence takraj

Sotle. Leta 1838. je že Jozef Blaznik v Ljubljani namenil izdavati

slovenski list „Zoro", toda z Dunaja mu se ni dovolilo. Se le s pomojo

nadvojvode Ivana je c. kr. kmetijska družba za Kranjsko zaela o sre-

dini leta 1843. izdavati tednik „Novice", katerim je bil za urednika

odloen dr. Jane z Bleiweis. Novi slovenski asopis je izšel v tedaj

pri nas rabeem Bohorievem pravopisu in, po tedanjem izrazu, v „krajn-

skim jeziku", a si je takoj, kakor izvédamo že iz 4. številke, pridobil



A. Fekonja : Slovenci v književni vzajemnosti s Hrvati. 557

mnogo prijaté]jev ne samo v Kranjski, nego tudi v Štajerskí, Koroški,

Goriški, Tržaški, v Hrvaški in celo v Dalmaciji. V 6. štev. i. 1. 1843.

pa je Anton Krempl, župnik pri Mali Nedelji, priobil lanek v

novem Gajevem pravopisu , k emur je uredništvo to-le pripomeniio

:

„Naíhi ródni bratji na Shtajerfkim in Korófhkim she vézhji dél s témi

zherkami pifhejo in tudi pri naf she nizh noviga nifo . . . Serzhno jim

tadaj roke podajmo in podperajmo edin drusiga v dobrih in koriftnih

rezhéh s Ijubesnijo, s miram in s edinostjo." A potem nahajamo v

„Novicah" vedno vec spisov v novem, nego li v starem pravopisu, o

emer je uredništvo na to leta 1845. v 6. štev. izjavilo, da „to od tod

pride, ker jih je veliko ve pisateljev, ki po novim pišejo, ko tacih, ki

se stariga deržijo ; kar nas práv zelo veseli." In tako je še istega leta

1845. v listu izkljuivo mesto zavzela „gajica", izrinivši kmalu tudi

iz vseh drugih knjig slovenskih i ostarelo „bohoriico" i neveljavno

„dajnico" in „metelico". — Poleg tega so pa „Novice" po svojem, v

1. štev. izreenem „namenu, cilji in konci" zaele tudi „krajnski jezik

istiti" naglašujo: „Vsakateri poduk v istenju jezika ali v drugi rei

nas bode razveselil, in nam za znaminje veljal, de se te novice prijaznih

deležnikov razveselé." In res, naš list si je našel kmalu lepe priznave

pri istih Hrvatih-llirih. Tako namre piše „Danica ilirska" 1. 1847.

br. 3. : „Kmetijske in rokodelske Novice, kóje izvrstno i uprav u ná-

rodnom dúhu uredjuje visokoueni gospodin dr. J. Bleiweis, komu svaki

prijatelj jugoslavjanske književnosti zadosta zahvaliti ne môže na nje-

govom trudu, kojim se medju ostalim stará (trudi), da stanovnike u

ondašnjih pokrajinah malo po malo priui k našem obcem književnom

jeziku ili barem pobudi Ijubav k njemu. Ne samo sto je primio pod-

punoma naš organickí pravopis, nego uvodi malo po malo í sve naše

tehnike izraze i one riei slavjanskoga koriena, mjesto kojih su se

dosadá Slovenci po njemštini ízopaeními nakaradamí služiti morali, a

sve to iní tolikom vieštinom, da još nije naišao na nikakove prepreke,

nego da je ovo njegovo liepo nastojanje vec obce odobrenje u njegovoj

domovini steklo."

Akoprav so tedaj Slovenci negovali najbolj svoje nareje, istei

je dakakor in približujo „ilirskemu", to so se vendar mnogo zanimali

i za iliršino samo. Gajevemu pozivu v „kolo ilirsko", t. j. v knji-

ževno jedinstvo po jeziku ,,ilirskem", odzvalo se je tudi nekohko Slo-

vencev ter je zaelo res .pisati štokavski, kakor Stanko Vraz že od

1. 1836., potem Davorin Trstenjak, Fran Miklošic, Josip Muršec, Štefan

Koevar, Josip Drobnic, Vrban Jarnik, Matija Majar, Jurij Kobé, Matej

Ravnikar (Poženan), pozneje Ivan Macun in še nekateri drugi. Posebuo
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znamenit je poleg Staiika Vraza, ijega delovanje je že bilo vekrat

opisano, v ilirskem delu še Josip Drobnic, kateri je kot kapelan v

Dolu blizu Laškega Trga sestavil ,,Ilirsko-neinako-talianski mali Rénik"

1846., s imer je dosta pripomogel k nauenju srbo-hrvatskega jezika

med Slovenci, ter bodo, po besedah Trstenjakovih („Zora" 1872. 146,)

pisatelji jugoslovanske literárne zgodovine tému delu dali vsekdar zaslu-

ženo priznanje; in pa profesor Ivan Macun, kateri je razven šolskih

knjig za Hrvate in drugih razprav spisal tudi ,,Kratak pregled slovenské

literatúre za Slovence" 1863. hrvatski. — Lovro Pintar, duhovnik

Ijubljanske škofije, pisal je 20. marcija 1843. Vrazu, po izvestji Macu-

novem v Knjiž. zgod. slov. Štajerja str. 7., kako se štokavski jezik širi

po Kranjski, ter da se bogoslovci razgovarjajo in si dopisujejo v tem

jeziku. Jurij Kobé, duhovnik v Kranjski, je v ,,Danici ilirski"

1. 1840. br. 9. Slovencem iliršino priporoal posebno za znanstvena

dela reko: „izvrstne proizvode dúha, kao ozir mudroljubja, dogodov-

štine, pjesnitva itd., sto se je do sada kod nas u njemakom jeziku

izdavalo, mogu u isto ilirskom narieju na svjetlo davati, i takovim

ih nainom potomstvu svomu sauvati;" Ivan Macun pa je v ,,Slo-

veniji" 1. 1848. št. 3. nasvetoval, naj bi Slovenci v šolah in pisarnicah

uveli ilirski jezik, „ker so v njem že skoro vse znanstvene in lepodušne

polja precej izdelane." Sploh, ako se ozremo v ono dobo našega slov-

stva — káko navdušenje, kolika zanesenost za zjedinjenje Slovencev po

knjigi s Hrvati! S kakó živim ognjem goré, s kakó svetlim plameom
plapolajo lanki po slovenskih asopisih, n. pr. v „Novicah", nadalje v

„Sloveniji", potem v „Slov. Beli" idt. o bratski zlogi in vzajemnosti

književni, dá, naravnost za „ilirski" jezik! No, namesto pojedinih izjav

slovenskih, katerih tu itak ni moci vseh navesti, ujmo zopet sám ist

ilirski glas. A. Tkalevic v „Danici ilirski" 1847. 52, razmatrajo o

napredku v književni zlogi jugoslavjanski, govori dotino tako-le : „Ako

me pitaš za Slovence, velim ti, da niti najljutji neprijatelj tajiti ne

môže njihovo oko iste sloge nastojanje. Tá sto da káže organiki nas

pravopis, koga su obieruke primili i posvud razprostranili ? Sto isto

ilirske riei, kojimi su svoje ponjemene zamienili? Sto plemenita na

slogu nagovaranja i uputjivanje na srbské národne pjesme i novine

hrvatske? Sto nastojanje, o kom smo vjerodostojno obavieštjeni, u do-

máce krugove uvešti naš književni jezik? ..."

No, pri vsem tem pa je med Slovenci vendar le bilo tudi pro-
tivníkov iliršini. Že leta 1840. je Kobé n. m. r., govore kako

tudi gornji Iliri, t. j. Slovenci zaenjajo spoznavati izvrstnost ilirskega

nareja, ob jednem tudi tožil: „Nemogu, do duše, opet rei, da su svi
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obcenito takove misii; imade bo i kod gornjih Ilira, kóji se odviše za

svoje Slovensko podnarieje starajú (skrbijo) misleci, da bi se ono, ako

bi se od Slovenca u slavjansko-ilirskomu narieju pisalo, slovenskomu

ukinulo." Neprijateljem Gajevih namér sta pri nas naelovala Jarnej

Kopitar na uenem in Franišek Preširen na pesniškem polji.

Kopitar je v svojem spisu „Hesyohii glossographi discipulus etc." 1. 1840.

po besedah St. Vraza D. V. 110 „kao Thersites kakav digo viku na

g. dra. Ljud. Gaja i na pravopis i jezik naš književni", ko je namre
v reenem delu n. pr. str. (JO o nekaterih rkah (, c, š, ž) se izrazil

:

„muscarum quasi stercoribus inquinant pulchritudinem", a še v pismu

kmetijski družbi 10. okt. 1843. 1. (vid. v „Kopitarjevi Spomenici" 1880.)

imenoval je Gaja „leidenschaftlichen Charlatan" in njegovo pisavo „bôhm.

Fliegendr*ck" . . , ; Preširen pa je v znanih zabavljicah n. pr. „Da-

niarjam" zopet Gaja in drugove nazval ,,daniarsko druhál" in ,.jani-

árje slávšine južnili dežél", a v drugi, ,,Naróbe Katón", je Stanka

Vraza, po izrazu istega dra. Bleiweisa, ,,malo taktno še živega svojega

astitelja", okrivil ,,Slovencev vskoka", da bojda ,,lakota sláve blagá,

vlee pisárja drugám". (Prim. Letop. Mat. slov. 1875. 179.)

Eazven tega je tudi še politini terorizem v Slovencih posebno

od leta 1841. zael razvitek ilirske ideje zaduševati, najprej v Kranjski

in Koroški, zlasti med mladimi duhovniki za to stvar posebno se zani-

majoimi. Tako nam Macun v ,,Književni zgodoviui slov. Stajerja" (str. 7)

zopet poroa o pritožbi Jak. Krašne iz Logatca od 1. marcija 1842.,

kako so ga zarad dopisovanja v ,,Danico ilirsko" preganjali; Anton
Za kel

j
pa da je pet mesecev prej pisal, kako so v celovškem seme-

nišéi bogoslovcem ostro prepovedovali dopisovanje z Vrazora, ter da

vsako pismo dobljeno od njega, Vraza, imajo izroiti redarstvu ; in isto

nam javlja tudi Vraz sam 14. decembra 1841. pišo svoji posestrimi

Dragojili v hrvaško Bistrico : „U Célovcu su vec dva bogoslovca pred

policijski sud pozvali, za kóje su saznali, da sa mnom u písmenom

zavezú stoje ... U Ljubljani, polag jednog pisma, inio je g. direktor

ondôšnjega semeništa ondéšnje bogoslovce, za kóje zna, da sam obcio š

njimi, pozorne, da svaki list njemu izrue, kojega ce od mene primiti."

(vid. Dela V. 279).

Dalje in krepkeje se je obranila ideja ilirstva, rekše namisel o

književnem jedinstvu slovensko-hrvatskem v Stajerski, zlasti v vshodnem

delu, ter je posebno s tem dubom navdalmena bila tedanja v Gradci

živea mládež, kakor nam živo opisuje J. Sišic v „Danici ilirski" 1849.

15, govore o književnem delovanji tamošnjega slovenskega društva.

Zato pravi tudi Ferdo Koevar v „blov. Národu" (1870. št. 31.) v
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tem obziru: „Bili so aši posebno med 1845— 1850., ko so vshodni

štajarski Slovenci v literarnih in politinih zadevah skoro bolj v Zagreb

gledali in težili, nego v Ljubljano. Ce bi bili Zagrebani pri svojem

nareji ostali in e bi se bile politine zadeve kako druga zaobrnile,

Bog ve, e se ne bi bil tudi en kos vshodnega Štajera do Maribora in

Celja gore slovstveno od Ljubljane odtrgal." — No, razmere so se sa-

soma izpremenile povsod. Nastali so v Slovencih sploh drugi nazori,

potrebe in teženja, in „ilirska ideja" je med nami prenehala.

Takó torej naméra, Slovence književno povse zjediniti z ostalimi

Jugoslavjani, poimenoma s Hrvati, tedaj n i obveljala, žalibože ! Skazil

jo je domai separatizem in tuji absolutizem. Razven jedinega Stanka

Vraza so popustili vsi našinci drug za drugim „iliršino" ter so zopet

pisali slovenskí.

Prej nego H preidem k drugi toki téga sestavka, naj še omenim

res posebne namisli o prvi vrsti vzajemnega Matij a Maj arj a. „Vrstnik

Vrazov" — tako govori Macun o njem v svojem „Kratkem pregledu slov.

literatúre" (str. 56) — ,,
prebudil se je Majar v istem asu, kadar je tá

zael pisati v ilirskem ali hrvatsko-srbskem jeziku. Rojen tudi on na

najbližji meji jezini, nezavarovani z niim, zbal se je za svoj narodi

ter gledal, kako bi se tému dalo pomagati. No, ko mu je delokrog ostal

v Koroški, ni se odloil ne strogo za slovenšino ne za stokavšino,

temve je želel, da se ti dve nareji zlijeta v jedno. Najprej je že v

„Novicah" 1. 1844. št. 3. predlagal nareje, katero se govori med Ljub-

ljano in Reko, kot bojda vsem južnim Slavjanom razumljivo ter zato

najprikladnejšo vez med njimi, tako-le pišo: „Istriance, mislim, da

Krajnci zastopijo. Istrianca pa zastopi Horvat, Slavonec, Dalmatínec,

Serb in Bosnjak tako, kakor da bi si bila soseda u jednej fari. Za te

naše novice je zato najlepší jezik tisti, ki se govori med Ljubljano in

Reko. Bliže je Ljubljani, bolj je po Koroškim — bližej je Reki bolj je

podoben govoru vsih dolnjih Ilirov. Jaz Vam pišem iz Koroškega —
pa vendar pravim, da je treba s asama le bolj in bolj približovati se

nareju, katero se okoli Reke govori. Tisto nareje zastopimo blizo vsi

južni Slavjani."

Ostavši pri tem svojem nasvetu vendar osamljen, namerjal je Majar,

nato Slovence s Hrvati in Srbi v jeziku zjediniti takó, da bi se posa-

mezna nareja stopila v jedno skupno. V ta namen je spisal in izdal

knjigo z naslovom : „ Pravila, kako izobraževati ilirsko nareje i u obce

slavenski jezik" 1848., kjer n. pr. v §. 13. tako-le govori: „Uirska

podnareja horvatsko, slovensko i serbsko (bulgarsko) se lehko slože u

jedno književno nareje, ložeje, kakor se obino misii, Ova podnareja



J. Kersnik : Agitátor. 66

1

su si mocno podobná ; naravno, ker samo jedno nareje ine ; tako su

si podobná, da priprosti i neueni Ijudi iz raznih ilirskih podnarejah, ako

se sostanu, se govoreci dobro razume, izuzamši nekoje neznatne izraze.

Ako že neueni Ijudi, nijedne slovnice neznajui znaju besedu tako

obrnuti, da se rázna ilirska nareja govoreci, razume— bogme, slabá bi

bila, ako bi samo ueni, študirani Ijudi ne znali ali ne hoteli svoje

podnareje toliko spreméniti, da bi se razumeli, se ostalim ilirskim podna-

rejem približali i u jednom obcem književnom nareju složili . . . Lehko

bi jih složili — vse se môže, ako se sile bratsko slože — nek bi bilo

pa še tako težko, u književnom jeziku se sjediniti moramo, inae se ne

budemo dokopali cvétecega slovstva, bez njega se pa ne možemo posta-

viti med izobražene národe. Dakle : Sloga ! — Te jedro mika, zgrizi

lupinu ! Složno moramo književni jezik izobraževati " —
Po telí „pravilih" je pa R. Razlag spisal svoje „Zvézdice" 1851.

in izdal zabavnik „Zoro jugoslavensko" 1. 1852. in 1853., pri kateri

so v istem smislu sodelovali razven Razlaga še L. Toman, Bo ž.

Raic, in Orosí av Caf: — Raic vojujo celo za nekakov „vsesla-

venski", a Caf bolj za staroslovénski jezik. Pa o tem je že dotini svet

izrekel svojo sodbo ; in zato konujemo tudi mi pridružujo se besedám

Macunovim 1. c: „Neima jošte primiera, niti ce ga biti ikada, da bi

slovniari umietnim putem stvorili jezik. Daje se razumieti predlog: Pri-

mite ovo ili ono narieje za književnu porabu ; al je nepraktino nai-

nio samovoljan smieš slovarski i oblikoslovan iz kajkavskoga i štokav-

skoga jezika kazati : P^vo primi to za jezik svoj.* (Konec prihodnji.)

Agitator.
Roman.

Spisal Janko Kersnik.

Osmo poglavje.

rastov koncipijent je prebil lep veer. oleška ga je bila pova-

bila na aj in ker se je pi. Ruda že prej izgoveril in poslovil,

zabavati je moral dami Kore sam. Politiko so pozabili in

pogovor se je lotil domaih odbinskili razmer, življenja v mestu in na

deželi ter preskoil potem zopet nenadoma na književnost in mestno

gledališe, na študentovska leta, o katerih je govoril Kore in na as
v odgojevališi, o katerem je rada pripovedovala Milica. Kdo še ni po-

slušal, in kdo se ni še udeležil sam jednakih zabav?

36
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Boleški je bil koncipijent vedno bolj po volji, in neka naravna

resnoba, katera ga tudi v naj veselej šib urali ni zapustila, pomagala mu

je v trenutkih, ko mu je primanjkovalo okretnosti zadostovati strogim

terjatvam, katere je stavila grašakinja do vsakega v socijalnem oziru.

Nocoj pa mu je še spomin na dogodek pri ribnjaku polnil dušo in

nosil je v sebi sladko zavest, da Milica vendar ni — kakor trdijo zlobni

jeziki v trgu — Rudova nevesta ! Oh, kaj še ! Niti ne mara zánj ! In

kako vesel je bil Kore, da ona tidi po Eudovem odhodu ni rbnila

besedice o tem, kar se je godilo prej med njimi. Skrivnost, prvá

skrivnost ju je vezala, in ker je util, da je deklica ne bo razodela

nikomur, razodel bi je tudi sam ne bil po nobeni ceni. „Ä zakaj moli?"

vprašal se je vekrat, akopram je odgovor dobro znal. Cutil je še vedno,

kako prijazno, gorko mu je bila stisnila roko, kako veselo se mu je

bila zahvalila za storjeno uslugo in kako ji je v tem silila kri v lice.

„Zato ker si bil ti pôleg!" dejal si je, „zato moli! Da, da! Ona nee,

da bi mati vedela ali slutila, da sva tekmeca! Ha, tekmeca! Ne bodi

neumen. Kore !" A ko se mu je potem vnovi tako prijazno nasmehljala,

natoivší mu vina v kozarec, lotila se ga je zopet prvá sladká misel.

Malo pred njegovim odhodom pa sta ostala z Milico nekoliko

trenutkov sama v sobi.

„Hvala Vam, gospod Kore, da niste mami niesa omenili!" de-

jala je ona poluglasno; zarudela se je pri tem in oi uprla na prti,

katerega je vila v rokah.

„O prejšnjem dogodku? Ne, ne, gospodina, to vendar ni moja stvar

!

Vi sami bodete najbolje znali, je li treba povédati, ali ne," izustil je

Kore naglo, ne da bi si bil sam v svešti, da je nekaj bodeega tialo

v njegovih besedah.

A deklica je to utila ter se naglo ozrla vánj, kakor bi se hotela

prepriati, je li res tako nameril s svojo opomnjo. Pa izraz njegovega

lica je bil tako odkrit in prijazen in poglel njegov je kázal nekaj vse

drugega, nego je bila ona v trenutji slutila.

„Oh, ne, ne! Jaz ne bodem povedala! In "Vi tudi ne! Preneumno

je bilo!" pristavila je pol resno, pol s smehom.

Korea se je polastila sedaj druga misel, ki mu je zatrla takoj vse

veselje. „Kaj, ko bi vendar nekaj drugega u; rok bilo tému molanju? More-

biti Ruda ni porabil pravé prilike in drugikrat— bo pamorebiti drugae?"

Sklenil je stvari priti do konca.

„Dovolite mi krátko vprašanje, gospodina! Po denašnjem dogodku,

katerega pria sem bil nehoté, imam vsaj nekoliko pravice do njega,

sicer bi bilo seveda udno I"
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„T esa želite? Le vprašajte!" dejala je ona in se nagnila na mizo,

njemu nasproti.

„ 1^0 trgu se imenuje Vaše ime le v zvezi z Eudovim ! Smem morebiti

vendar le — estitati?"

Njeno lice je izpreminjalo barvo, in nekaj, kakor ježa zablísnilo

j i je v temnih oeh.

„To mi je novo!" dejala je krátko in resno.

„ Da, tako se govori ! A to Vas ne sme in ne more žaliti — Ijudje

hitro ugibljejo, in , .
."

„In Vi ste tudi — verjeli?" dejala je naglo.

V Koreu se je dvignil stari zanikavni duh, in skoraj bi bil

izustil: „Kaj Vam do tega, ako bi bil to verjel?" — pa pogled deklice

zdel se mu je tako zaupljiv, prose, nedolžen, da je ni mogel tirati v

zadrego.

„Ne, ne, gospodina Milica! Verjeti nisem mogel, in zato sem Vas

povprašal. Neverjetno se mi je zdelo, ker menim, da dobro poznám

njega in nekoliko tudi Vas."

„Hvala Vam!" dejala je in mu podala svojo malo roko preko mize.

V tem se je vrnila graš;ikinja in Kore se je poslovil. Milice se

je lotila zopet prejšnja veselost in spremila je koncipijenta do vrat.

„Pa vendar kmalu zopet pridite in kaj — novega nam zopet prine-

site s seboj !

"

Podala mu je vnovi roko in mu jo pustila, ko je vprašal on

šepetaje

:

„Torej ono pa ostaje najina — skrivnost?"

„Da, da!" pritrdila je tiho.

„Prijeten mož — to!" omenila je Boleska po njegovemu odhodu.

Milica pa je storila, kakor ne bi ula máterinih besed, in je urejevala

svojo mizico pri oknu. Mešec je jasno svetil in tam doli na beli esti

je bilo lehko ugledati podobo moža, ki je z naglimi koraki odhajal v

dolino. Na ovinku je malo postal in Milici, ki je práv sedaj ozrla se

skozi okno, dozdevalo se je, da tudi óni obraa pogled svoj nazaj proti

belemu gradiu.

Deveto poglavje.

V Borji je volilno gibanje rástlo od dné do dne. Huda, brezob-

zirna agitacija se je priela, katera je postajala tem silnejša in strast-

nejša, ker sta se pobijali dve domáci, narodni stranki, katcri do sedaj

nista poznali tako živega razkola. Da bi bili Nemci in Slovenci na-

sprotniki, teklo bi bilo vse agitatorno delovanje po starem izvoženem
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tiru, stari nasprotniki bi si z vajenim orožjem stali nasproti, obrablje-

nim in skrhanim v dolgotrajnem, veletnem boji, in vse bi se vršilo

po neki ukoreninjeni, vsled navade kodificirani metodi, kíitera bi seda-

njega nasprotstva tudi med volitvenim gibanjem ne mogla poostriti: a

danes je bilo drugae! Dva sovražnika, do sedaj jedna celota, jeden

život, stala sta si nasproti, odslej razcepljena po tem Ijutejšem sovraštvu,

im bolj sta poznala však slabosti in prednosti drugega. A kjer tu v

medsebojnem predbacivanji niso vec izhajali, tam so posegali v osobno

življenje, — to je bilo novo, hudo, a grdo orožje.

Na elu jedne stráni je stal kandidát Hrast s svojim strastnim a

ni menj spretnim agitatorjem Koreom. Drugo stranko pa je vodil

gospod Anton s skrivno pomojo nemškega ali bolj e nemškutarskega

življa, kolikor ga je bilo v trgu ; in ti so delali ni menj vstrajno, pre-

meteno, in brezobzirno za svojega kandidáta Medená. Prebivalstvo —
trg je štel okoli poldrugo stotino volilcev — bilo je že podpihano in

razsrjeno med seboj, da je težko najti primere.

„Kaj ? — Tega doktorja bomo volili, tega oderuha, ki rauna za

vsako pisano strán po dva ali tri goldinarje !

" klical je klobuar Brtoncelj

zveer v kmi.
„Aha, ti boš rajši volil tistega skopuba, kateremu še noben lovek

ni izvlekel krajcarja ve iz žepa, nego je moralo biti ; tistega bábjaka — ti-

stega ..." tako je odgovarjal mesar Koža ves razjarjen ter zadnjo be-

sedo vtopil v debelem požirku piva. Koža še ni bil pozabil afére z

glavarjevim pinkom in je bil povsod nasproten, kadar je slutil vládne

môže.

V tem glasu so se všili razgovori po krmali in drugili javnih

prostorih. Celo inteligence se je polotila koneno ta str.ist, kakor

nalezljiva bolezen, in pojavi njeni so nosili znak mrzline razburjenosti.

Stranki sta bili do sedaj jednaki; agitatorji so znali, da bo pri

volitvi odloilo jako neznatno število glasov, morebiti dva ali trije, in

zato so napeli vse sile, da varujejo pridobljene in še pridobé nasprotne

glasove.

Vse je bilo skoraj že nrejeno, bojne ete štete — a vendar je

zmaga visela še na tem, kam se bo obrnil mož, ki je imel tehtno

besedo v trgu, a kateri se do sedaj še ni bil oglasil. To je bil grašák

Bolé.

Odpotoval je bil v istini po nujnih opravkih, in ker se je v lesni

trgovini, s katero se je on najbolj bavil, všil práv tedaj važen pre-

obrat, ni mogel tako hitro domov, kakor si je želel sam, in kakor so

lo glasno in od dne do dné silneje zahtevali njegovi piijatelji.



J. Kersnik: Agitátor. 565

Gospod Anton je dobro znal, kako nevarno bode zánj in njegovo

stranko, ako se Bolé pridruži Hrastovcem ; a ker sam ni imel nikakega

vpliva pri grašáku, in tudi okraj ni glavar ne — o Medenú pac ni bilo

govoriti, kar je gospod Anton najbolje vedel — obrnil se je zviti

kaplán do politinih voditeljev v mestu ter jim razložil položaj. Ná-

dejal se je tem potem kaj dosei.

Hrast pa je bil Boléta gotov in je ostro zavrnil nekoliko skep-

tinega notarja Koprivca, ki je jedenkrát pri posvetovanji, pri katerem

je bil govor o Bolétu, malo neverjetno mignil z rámami. Tudi Kore
se v svoji veri v Boléta ni dal omajati.

Po veekratnem pisarjenji in brzojavljenji sprejme Hrast vendar

poroilo, da se Bolé vrne druzega dne proti veeru. Bilo je nekoliko

dnij pred odloilno volitvijo. Hrast, kateri je navzlic trdemu prijatelj-

stvu z Bolétom, vendar veliko važnost polagal na to, da se prvi snide

in koneno dogovori z grašákom, sklenil je priakovati ga na Drenovem

in se je že popoludne s svojo soprogo odpeljal tja ; svojemu glavnemu

pomoniku Koreu pa je naroil, naj pride proti veeru za njim.

Kdo je to rajši storil, nego Kore ? Po zadnjem pohodu je bil

že vekrat pri Bolétovih, kadar popoludne ni bilo silnih opravkov, in

grašakinji se je vedno bolj priijubil. Sam pa se je od dne do dné

bolj utapljal v svojo tilio, a tem strastnejšo Ijubezen do Milice. Pred

meseci bi se bil še smijal tému utu, in vsakemu, kdor bi ga mu bil

prerokoval; star je bil že blizu trideset let in vajen z mirnim oesom
gledati v svet, ker je v svojem mnogoletnem boji, ki ga je prevojeval

za vsakdanji kruh, otresel se marsikaterih mladostnih uzorov in iluzij.

A nekaj starega je bilo vendar še ostalo, in sedaj, ko se ga je tako

nenadno in tako silno polotila ta Ijubezen, mogel je ta mož sanjati

in sanjati, kakor mladeni dvajsetih let. A skrival je svoja utila, in

e práv so Ijudje vedeli, da hodi vekrat na Drcnovo, vendar se ni-

komur ni mogla vriniti misel, kaj je pravi pôvod njegovim pohodom.

Jedini Ruda je v svoji Ijubosumnji nekoliko slutil, a varoval se je

ziniti kaj o tem.

Kore je bil po munem in razburjenem delu zadnjih dnij, ki so

bili posveeni sami agitaciji, prišel skoraj duševno utrujen na Drenovo.

Boléta še ni bilo, priakovali so ga stoprav zveer, in vsa družba,

domáci dami in Hrast s soprogo, sedeli so kakor navadno, na vrtu.

„No, je li kaj novega popoludne?" vprašal je naglo doktor prišleca

1)0 prvih pozdravih.

„Ni, ni, hvala Bogú!"

„Zakaj hvala? — "
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„Ker je vse, kar smo v zadnjih dneh novega zvedeli o naši stvari,

— slabo!"

„Skoraj da práv pravite!" pritrdi doktor s posiljenira nasmehom.

„Oh, pustita vendar to grdo politiko!" kára Hrastova soproga,

„nocoj boste še dovolj govorili o nji a sedaj nas ne muita z vo-

litvami!"

„Práv pravite!" pritrdi Boleška.

„To Vani je grozno!" nadaljuje doktorica. „Mojemu soprogu že

štirinajst dnij nobena jed ne gre v slast, ne jé skoraj niesar, in no-

bena stvar mu ni po volji!"

„Oh, pusti, pusti to, Katinka!" smeje se Hrast; „v malo dneh

bomo pa zopet kakor prej!"

„In ta razdor, to opravljanje in krianje — oh, vsega je že

dovolj, vsega!"

„Pustimo politiko!" hitel je sedaj Hrast; „kratek whist bi Vam

morebiti bolj ugajal, milostivá?"

Boleška je z veseljem pritrdila, in kmalu so vsi trije sedeli pod

košato platano pri kartah.

Kore pa se je sprehajal z Milico po prostornem vrtu. Razgo-

varjala sta se naj vec ob oetovem prihodu, katerega so že vsi tako

željno priakovali — in poleg tega tudi ob ónem peréera dnevnem

vprašanji, ki je vse živo zanimalo. Zavila sta skoraj nehoté iz vta

ven k ribnjaku, kjer še nista bila od onega usodepolnega veera.

„Pojdiva tu okrog vode!" deje deklica, in potem smehljaje pokaže

na oln, privezan ob kraji; „se li še spominjate?"

„Oh, da, da ! Kaj bi se ne?"

Sla sta po bregu do tja, kjer se je prienjalo búkovje ; steza je

bila ozka, in Kore je stopal za deklico.

„Mami nisem niesar povedala ! Ni bilo treba ; saj ga ni vec

blizu!"

Kore ni odgovoril ; nekaj drugega mu je gonilo vso kri k srcu.

„Povej ji, da jo Ijubiš!" dejalo mu je nekaj, in razburjenost in

brezobzirni pogum, v katerem se je vadil vse zaduje dni, jaila sta

ga tudi sedaj.

Steza se je tu zožila ter tekla tako blizu vode, da korak ni bil

veô varen.

„Dajte mi roko, gospodina !" rekel je koncipijent.

Podala mu jo je neprisiljeno in vodil jo je, gredo po obrežji,

mimo mesta, kjer jo je bil onega veera vzdignil iz olna.

„Tu je bilo!" nasmehne se Milica.
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„Da, tukaj!«

„Pa težka sem bila vendar! Ali ne?*

Obstala je pri vodi in zrla v temni tolmún pod kosatimi vejami

;

on pa jo je držal za roko, a bdgovoril ni ; niti slišal ni njenega

vprašanja.

„Gospodina Milica!" dejal je s tihim, skoraj šepetajoim glasora:

„ali boste tudi z menoj tako storili, kakor z — onim?"

Deklica se je stresnila, a ni se upala obrniti vánj.

„Zakaj ?" dejala je poluglasno.

,,Ker Vas Ijubira, in ker Vam móram to povédati !"

Obrnila se je poasi, in privzdignila svoj zarudeli obrazek ter

podala mu še drugo roko. Odgovorila ni, in tudi on ni mogel izustiti

vec nftbenega vprašanja. Prijel jo je okoli paša in jo poljabil.

,,Pojdiva nazaj !" šepetala je ona in z roko v roki sta se vrnila

do vta. Govorila pa nista nobene besede vec.

(Dalje prihodnjifi.)

Odgovor na Štrekeljevo kritiko moje slovnice.

(Konec.)

42. Tudi jaz zagovarjam pisavo ogrska; ali kaj si hoem? Kot

slovniar imam konstatovati, kako se piše sedaj. Primerite tudi Vi Vašo

opazko v „Zvonu" in poglejte še vrstico 4 niže.

43. Glede naglasa naj svoje stališe celo krátko nartam. Loiti

imarao razmero naglašenega in nenaglašenega sloga in potem na naglaše-

nem slogu samera, je H naglas raven ali neraven. Kar se tie prvega

prašanja, meni ni dvomljivo, da ima naglašeni slog musikalno povišan

glas proti nenaglašenemu. Intervall med naglašenim in nenaglašenim slogom

iste besede da se še celo doloóiti in se menja z affektom vred od sekonde

do oktáve in še dalje. Tudi pri Ijudeh, ki govorei pojejo so intervalla

vea, nego pri drugih, ki ne pojejo. O tera se pretresovatelj lahko pre-

pria, e posluša, kako berejo n. p. mali uenci, ki se še borijo z branjem,

ter nenaglašajoi izgovarjajo slog za slogom z istim glasom v isti višini.

Nekdaj sem poslušal na Dunaju govorno mašino, kázal jo je neki Hoífmann,

e se ne motim. Ta mašina je govorila besede raznih jezikov in stávke,

toda slog za slogom v istem glasu; na prvi mah sem opazil, da mašina

besed ne naglaša, da govori bez akcenta. Toda vasih je vendar HoÉfmann

hotel pridati naglas, napustil je dvojno sapo in glas je preskoil nenaravno
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visoko, kakor dobimo na pišali prvo in drugo in tretjo oktavo ob istem

záporu, e pihnemo moneje in moneje. ahko da je naglas ekspiratorno

povean in musikalno povišan glas ob jednem, bez musikalne višine pa

menda ni. To je jedna strán, ki se tice razmere naglašenega sloga proti

nenaglašenemu slogu. O tem mislim, da v obce mnenja niso razlina.

Druga strán pa je prašanje, je li naglas na naglašenem dolgem slogu raven

ali neraven in e zadnje, je li okrogel (crescendo in decrescendo), ali po-

tisnen (decrescendo) in potegnen (crescendo) in to musikalno ali ekspira-

torno ali oboje. Da je dvoj naglas na dolgih slogih v litvansini, ui Kurschat

v litvanski slovnici, imenuje ga „gestossen" in „geschliffen" ter ga znai

kot musikalnega; gršina ima svoj vi in r,, w in ôi, srbšina * in ' in celo

na kratkih slogih "' in \ O slovenskem jeziku ui Janežieva slovnica

vsled Svetevih razprav svojih 21 let, da imamo predtegnen in zategnen

naglas. Seveda to niesar ne dokáže, saj širimo v tiskanih knjigah marsi-

katero staro pomoto. Jaz za se odkrito povem, da res ne razloujem po-

polnoma teh naglasov, pa tudi srbskega ' in ' ne ujem práv, ali trditi

smem, da utim nekako razliko med oblikama ríba in z ribo, duša in

duš, med infin. bráti in sup. brat med ind. mislimo in imper. míslimo.

In zato sem pridržal ali povzel ta Valjaveva znamenja. Mogoe je, da

vsi isto ne ujemo, saj še nekateri ne ujejo, da je naglašeni slog proti

nenaglašenemu povišan, dasi sami tudi tako govore. Toliko v obce. Kar

se tie posebnostij, pravite, da sem mladini in uitelju to težavno poglavje

še bolj zmedel, ker sem mešal dvojne naglaske Valjaveve in svoje. Ta

zmedenost ni tolika, kdor * in ' ne razlouje, tému je * = ' in na in o

nezadnjih slogov * = *. Imel pa sem pridržati navadne — ne svoje —
naglaske, ker so navadni in zato spadajo v slovnico, Valjaveve pa sem

postavil v paradigmatih, žele, da bi se izgovarjalo, kolikor mogoe, zveste.

Saj tudi Vi svetujete na str. 241 dva ali tri naglaske za našo navadno

slovenšino, za dialektologine spise jih celo petorico. Glede priglasa se

pozivam tudi na Janežievo slovnico in na Valjavca ter omenjam, da Va-

Ijavec na dotinem mestu (Rad. jugosl. akad. XLVII, p. 25) ne citira na-

rodnega versifeksa, ampak Prešerna samega. Náuk (§ 13) o dolžini pred-

zadnjih slogov je utemeljil Skrabec, po njem je isto povzel Valjavec, jaz sem

pristavil besedico zveine in rekel, da so zveine dolgi; kajti pristavljeno

je, da v vzhodni slovenšini ni tako. Ce imava dobro voljo, razumeva se

;

zakaj pa podedovane grehe, — e so res grehi, — jedino le meni nakladáte?

44. Primer za izgovor nsl. h in stsl. x je vzet iz Mikl. I^ p. 237,1

in 348,1.

45. Trdi I (izvirno trdi) izgovarjamo kot srednji I na Štirskem v

mojem rojstnem kraju n. p. v besedah kozel, ob polnoci, indi se go-
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vori kozu: na Rezijanskem in v Zagorju pa govorijo t. j. izgovarjajo I

tudi v deležnikih n. p. bil, pil, indi b i ú. Nisem tedaj iskal razlike med

štirskim in rezijanskim Z, nego konstatovati sem htel, da se I izgovarja,

da nima prehoda v u.

46. Tudi jaz sem bral Škrabevo razlaganje nihe iz nik t (o) že.

Pri tej razlagi pa mi ostane nejasno, 1 . kako bi izpal o, primeri n i k d o r

;

2. kako bi se v obliki niher, ki se navaja in govori zraven nihe,
mogel posiliti še drugi že, kajti e postane nihe iz nikt(o)-že, ima

se razlagati niher iz nikt(o)-že-ž e,

47. e Vi, gospod pretresovatelj, dvomite, govori li se n. p. pri sv.

Ani v slovenskih goricah in tam dalje okrog v istini slog in svite k,

potem Vas uljudno vabim, da naše kraje obišete in konštatujete stvar

sami. Dostavljati, mislim, mi ni treba, da se tu beseda slog ne rabi v

slovninem pomenu, ampak zaznamuje dolge ogone.

48. Jaz bi mislil, da smemo biti zadovoljni, e imamo jedno pisavo

:

i z, raz itd. ; ko bi pisali i z, i s, i ž, i š, šli bi menda v pisavi nazaj.

Moderni jeziki imajo vsaj za jedno besedo jedno pisavo.

49. Da je štirska oblika riboj postala iz ribó, tega mi pretreso-

vatelj sopet ne verjame. Vsaj poskusiti hoera stvar dokazati. Da se stsl.

oj a v nsl. kráti v (), je znano in priznano, n. p. dobro-j^: dobrp,

jednako gospojp: gospp. Da bi stsl. ^ v nsl. izpal, zato nimamo pri-

mera, razven našega sluaja nsl. riboj : stsl. rybo j ^, ki pa bi bil tu

krivo porabljen, kajti ne more služiti v dokazilo, kar se ima še dokazati.

Na opak pa, kakor daja n. p. gospojj> gospp, dobroj^ dobrp,

jednako daja tudi stsl. oblika ry b oj ^ nsl. obliko ribp. S tem je dokaz

uže dovršen ; da je istinit, kažejo oblike iz III. sklanjatve n. p. kos t j oj

iz kostjó, t. j. v onih krajih, kjer se govori mesto ribo riboj, govori

se tudi kostjoj. Kakor pa je v zadnji obliki J sonantni pridatek, tako

je tudi v obliki riboj. Da pa je v obliki kostjoj zadnji j sonantni

pridatek, o tem tudi pretresovatelj ne bode dvomil, ker mu je znano, da

je postala oblika kostjoj iz kostij^, a ne morda iz *k o s t i -
j p-ja. Tedaj

jej v obliki riboj postal blizo jednako, kakor v oblikah zana-j, ve-

kom a- j, dodajmo še in recimo ojster iz oster, gojzd izgozd,

gdoj iz k d o.

50. Opazka pri § 26, da je S v dvojinskem imenovalniku in tožilniku

ohranjen, e ima naglas, bo menda opraviena. Pri nas vsaj razloujemo

:

drži se v dve gibe in pa bi na dve gibi spleté n. Daje v

mestniku ohranjen mestoma tudi še nenaglašeni í, je mogoe, saj je tudi

pri možkih in srednjih samostalnikih tako; toda proti obni rabi je ta

lokálna prikazen menda le izjema.
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51. Ob priliki 13. odstávka § 28. kára pretresovatelj Miklošia, Lev-

stika in mojo malenkost ob jednem. Tu sem v društvu. Mogoe, da iraa

pray. Glede besede kršelj pa se je menda zmotil pretresovatelj sam,

kajti ta beseda hrani, kolikor mi je znano v govoru in pismu svoj e, ker

je iaviren a ne pomlajen, prim. Mikloši II., 110. Sever, severa sem

zapisal po stsl. in ker pri nas le tako govorijo ; ali bi se omehanje ne

smelo smatrati, kakor krasevski razorja?

52. O sestavljeni sklanjatvi je res še mnogo nejasnega. Gotovo je

le, da je v stsl. sestavljena sklanjatev postala iz sklopka (Zusammenriickung)

sklanjanega zaimena, pristavljenega na imensko sklanjani prilog. To je

neovrženo dokázal Leskien, o. c. p. 131— 135. Nsl. oblika dobri der

Gute pa n. p. uže ne gre na deblo dobro, mora iti na deblo dobrb, jed-

nako morda tudi dobrim:stsl. dobria-im, kar Leskien razlaga iz do-

brTamb-jimtí po sliki nutrix m. nutri-trix
;
jednako morda tudi d o b r i m a,

dobrimi in dobri h. Ko je dobri iz dobr-b+jo, jednako je morda

dobra iz dobra + ja- ii^ dobro iz dobrp + jp, e se je res raz vila

nsl. iz stsl. Obliki dobrega in dobriga sta iz novejše dobe, kakor

kažejo n, p. besede krepkega krepkiga, mehkega mehkiga, ki

držijo svoj goltnik proti glasniškim pravilom. Zato je težko dokazati, so

li skrené iz dobrojega ali so postale po vokalnera prilikovanju k pro-

nominalni sklanjatvi iz d o b r a g o.

53. Pri tvoritvi komparativa sega pretresovatelj z oblastno roko in

mediag res, in nam razloži ožiši ožji oži zaporedoma tako le : o ž i š i

iz o že j ši, ožji iz ožéji, kar bi bilo v novejši dobi mogoe vkljub za-

nemarjenim glasniškim pravilom
;

pa tudi oži iz o ž d š i, quod erat de-

monstrandum. Kje pa ostanejo stsl. oblike boljij boljši bolje, monjij

mionjši monje ali dobrej dobrejši dobrej e, oziroma nsl. adverbia

draž e, bliže, eše e, dalje, krae, laze, manje manj, veeve,
prvlje, bržo br ž, paepa, itd. So li oblike vis e, niže, ože inai

tvorjene, nego li dalje, manje, bolje? Na dalje, e je veci iz veši,
tedaj viši iz vi š ši, kako pa je postal štirski vek š i, kako Dalmatinov

v i h š i in štirski v i k š i ?

54. Pretresovatelj graja, da pišem part. perf. pas glagolov II. vrste

bez j : dignen, ne dignjen. Ker se pisatelji majajo med n in nj, sem za-

pisal n zato, ker je v stsl. tako. Še celo Levstik píše n, dasi ima v ne-

doloniku -niti; prim. (?) prinešen m. prinesen.

55. Korenska oblika vlk za slovenské podstave se jasni iz slovnine

opazke k § 4, prim. naš broj 38.

56. „Pcrotnica ni iz besede pero t e n, ampak iz adjektiva v

ženski obliki: perotna (§ 73)." Tako pretresovatelj. Kako pa slovnica?
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Slovnica ima: „v besedi perotnica je ica drugotna priponka, ker je

zadnja beseda izvedena iz peroten, ki je sama že prilog (ergo adjektiv,

t. j. peroten, a, ó) iz samostalnika pero t." Mislim, ta je pa gospodu

pretresovatelju ušla, da mi dovolite Vaš izraz.

57. Kakih nael sem se držal pri naštevanju glagolov v § 76 81?

Tudi na to uljudno prašanje imam uljuden odgovor. Korenski glagoli so

našteti, kolikor mogoe, vsi, drugotni pa po kategorijah.

58. Pri glagolu sysati je na str. 89 kore stos nastavljen po ti-

skarski pomoti, na str. 87 pa pravilno s -b s.

59. V besedi kolovrat je vrat iz korea vrt (vrtim), vr a t

collum pa je iz vr- vezati, primeri šija, šinjak in lat. jugulum.

60. Da ima n. p. slovo slovesa dvojno deblo, je oitno. Prašanje

je, je li postalo slovo iz slovos tako, da je v gen. o uslabljen v e,

ali je nominativni o po sliki II. deklinacije, recimo po sliki s e 1 o. Zadnje

zagovarja tudi Mikloši P 246. Leskien pa je dokazoval in morda do-

kázal o. c. p. 4, 65, 68, da se je stvar vršila ravno na opak^ da so sub-

stantiva II. sklanjatve (selo) dobila svoj o v nominativu po sliki naših

substantiv V. sklanjatve (slovo). Dokaz je tako zanimiv, da si dovolju-

jem ga sem postaviti. Da je v grškem in latinskem n. p. v besedi "^iio^

genus iz genos, gen. ysvou; iz yôvscr-o; gener-is iz genes-is, nominativni o

v gen. uslabljen v e, je znano in priznano. Ce sta si tedaj v rodu besedi

nebo in váipo;, ali slovo in xXsro; skr, 9ravas, onda si stojita nasproti

tako le

:

nebo iz *nebos : vé^po; = nebese : vé<pou? iz v&psff-o?, prim. lat. generis,

ali

slovo iz *slovos : xT^éro; = slovese : nCkiroMq iz *)tXs re<y-o;.

Tem potem se daje razjasniti, kako je postalo iz obeevropskega

as v slov. o. Ne daje pa se razjasniti, kako bi postalo iz obeevropskega

am v slov. o\ kajti po glasniških pravilih daja am (— slov. om) v stsl.

I), a ne o, kakor káže acc. sing. mase. vlikí iz *vl'bk-om ali

aorist rek'i. iz *rekom. Zato imamo razloženo obliko nebo iz *nebos
(slovn. §. 24, 6), ne moremo pa razložiti oblike selo iz *selom; raz-

ložimo si jo le, e reemo, da je postala po sliki nebo. Kakor tedaj

razlagamo v lat. besedi genus iz *genos in v gr. yévo; nominativni o proti

genetivnemu e (generis, *Y£V£(7-o;), jednako imamo razlagati slovenski no-

minativni o v es-deblih proti genetivnemu e. Imamo zato rei, da je no-

minativni o tu oslabljen v genetivu v e. Ta sklep je jase iz glasniških

pravil, pa tudi jase, e se opiramo na sorodnost besed nebo in vs^o;,

slovo in (jravas jcláo;.. Razven tega pa je Joannes Schmidt v Kuhn-ovem

asniku XXV, p. 29 opozoril se na celo vrsto drugih slinih prikaznij,
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kjer je nominativni vokál konnega sloga krepkejši proti vokálu, ki mu
odgovarja v drugih sklonili. Zato jaz mislim, da tukaj moja slovnica

práv uí,

61. Gledé besede škornje dovoljujem si dodati, da se rabi pri nas

v možkem spolu škornji in tudi v jednini škorenj :prinesi mi
škorenj, imam uže oba škornja.

62. Pristavek k § 130, c ,,in po Krasu še govore" mislim je v

slovnici uže izvršen v drugi polovici tega istega odstávka, kjer stoji: „pa

še tudi dandanes: bog ti je piati (kar si mi dal); snetjavo zrno

zavrzi, jekleno pa posej".

63. Besedo kir razlaga pretresovatelj proti Miklošiu iz ki, stsl.

kyj + že. Mikloši razlaga kir iz kj er : k der : ki) dež e. Za to raz-

lago govorijo razvun syntaktinih parallel, ki jih navaja Mikloši, še be-

seda nikir = nikj er = nikder = štirski nik d i in beseda néki
irgendwo = nekje = nekde ; nsl. k i je uže za se bez r relativum.

64. Grški o){ ni iz oti, ampak w; : ô v besedi otl = outw; : toOto.

Nsl. ko pa stoji morda proti kako = kot : kakti.

65. V § 147, 3 stoji v istini beseda prilogov na krivem mestu.

Imela bi stati v isti vrstici za isto besedo tožilnik, kije postavljena

drugokrat. Vse konjekture o povstanku tega tiskarskega pogreška so od-

višne.

66. Ce padá najme v§ 147, 3. b, bi rad vedel, zakaj bi ne smel

tam stati tudi n a m r e , e je razlaga iz na ime rei istinita.

67. V § 147, 6 spadá -i k spodnji besedi zjutraj.

68. Pri § 162 opominja pretresovatelj to le: „V obce smemo s to

razdelitvo (glagolov glede predmeta) zadovoljni biti, dasi v resnici po-

sebno predmetnih glagolov s tožilnikom in prehodnih glagolov ni loiti".

Na to imam odgovoriti to le : Predmetní in prebodni glagoli se ne izklju-

ujejo, ampak vsi prebodni glagoli so ob jednem tudi predmetní
;
pojem

predmetnih glagolov je širši, ker ima v sebi prebodne glagole in tudi

druge glagole, kojim dopolnjuje pomen ime v dajalniku, rodilniku i. t. d.

69. V slovenskih goricah govorijo le Miika, to je faktum, ki ga

dvojenje in modrovanje ne ovrže.

Toliko se mi je potrebno zdelo za zdaj odgovoriti, da se mi ne

ree : qui tacet, consentire videtur. V prihodnje še pridem morda na ka-

tero zaostalih prašanj, e bom imel as in voljo. Blagovoljni itatelj pa

bo uže iz tega posnel, da je nekoliko pretresovateljevih ,,ni res" zavrnenih.

Nekaj hib ima pa pre vsaka knjiga, posebno v 1. natisku, pravil je pred

kratkim neki pretresovatelj slávne Madwig-ove syntakse grške.
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Nerazumljivo pa mi je, kako pride pretresovatelj do tega stávka:

,,Hotel je menda (Šuman) posnemati Miklošia in ga celo preseôi". V be-

sedi „Miklošia presei hoteti" je nekako oitanje prevzetnosti, kar mi je

dolžnost odlono odbijati od svoje osebe. V ostalem ostanem pri svoji prví

besedi, da sem hvaležen za popravke, e so opravieni, tako tudi za do-

stavke. Šuman.

Slovenskí glasnik.

Fr. vitez Mikloši je o priliki svojega umirovljenja na konci šolskega leta

1885. v priznanje izrednih zaslug svojih na znanstvenem in šolskem polji od pre-

svetlega ccsarja našega prejel red železné krone II. vrste. Iraetniki tega

reda morejo biti povzdigneni v baronski stan. — Ker je slávni uôenjak zvršil

70. leto, mora po strogih akademinih zakonih naših, dasi je še il, zdrav in de-

laven, kakor malo kdo v njegovih letih, stopiti v pokoj. Naravno, da se zdaj ugiba,

kdo bode následník môžu, ki je bil dika vseuôiliSu dunajskému. Uiteljski zbor

modroslovne fakultete dunajské je nasvetoval na prvem mestu profesorja in aka-

demika dr. V. Jagia v Peterburgu, na drugem mestu A. Leskiena (po rodu

Nemca), profesorja slovanskega in primerjajoega jezikoslovja v Lipsku, na tretjem

mestu uenega rojaka našega dr. Gregor j a Kreka, vseuiliškega profesorja v

Gradci. A ker se imenovanje Miklošievega následníka najbrž ne bode še tako

hitro zvršilo, uil bode, kakor smo uli iz verodostojnega vira, prof. Mikloši vsaj

še ves bodoi zimski semester na dunajskem vseuiliši.

Nove kiijlge slovenské. Prejeli smo zaduje tedne 15. in 16. zvezek ma-

iborske „Ljudske knjižnice", katera obsezata konec Hauffovih pravljic in „krat-

koasne in pouné povesti", katere je poslovenil Vekoslav Benkovi . Ob
jednem je J. Leonova tiskarna v Mariboru izdaU za I. del I. teaja „Ljudske knjiž-

nice" jako line platnice od najfinejšega sivega platná s rno vtisneno zavitkovo sliko.

V te platnice, ki stojé po 30 kr. in z vezanjem vred samo po 50 kr , však naronik
dá lehko vezat prvih 12 snopíóev „Ljudskft knjižnice". Gg. izdateljem zaradi teh

ravuo tako lepih, kakor trdnih in praktinih platnic izrekamo presrno zahvalo.

Die Kärntner Slovenen. — Ihre nationalen Verliältnisse und Bestre-

bungen. Verlegt und herausgegeben von Filip H a d e r 1 a p. Ta knjižica je

prišla ravnokar na svetlo in popisuje, koliko je koroških Slovencev, kako so na

slabem pri volilni pravici za deželni in državni zbor, kako hudo se jim godi v

šolah, esa želijo gledé úradov, pôšt in železníc, kako hudo jih stiska nová gozdna

postava, in kako bi se dala omejítí žganjarska kuga na Koroškera. Knjižica je zato

písaná v nemškem jeziku, da tudi ministri na Dunaji, državni poslanci drugíh

národov in tudi mnogi pravini Nemci zvedó, kako se godi koroškim Slovencem. —
Da pa záložník ne bo na škodí, prosimo vse rodoljube, naj se na knjižico pridno

uaroajo. Pri uredništvu celovskega „Mira" velja knjižica 20 kr., po posti 22 kr.
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Preširen v Rusih. Urednik naš je prejel naslednji list:

Mnogopoštovani Gospodine i prijatelju

!

Putujuéi prošle jeseni u društvu s Rakim iz Odese preko Kijeva i Moske

u naš Petrograd, upoznav sam se prvi pat lino s davnim poznanikom po dopi-

sivaiiju, s profesorom grke literatúre na universitetn moskovskom, Fedorom Jev-

genijeviem Koršom. To Vas dakako malo zanima, ali môže biti nece Vam biti

nemilo nti, da on makar profesor grCke literatúre, Ijubi i slovenské, medju njima

osobito vaš slovenskí jezik. Dapae nije to tek Ijubav i simpatija filológa k jeziku,

znamenitú svojom vanjštinom, zvucima i oblicima, nego još i više : simpatija k

slovenskej literaturi, koja se oituje u prijevodima slovenskih poezija na ruski

jezik. On je meni na spome linoga poznanstva poklonio nekoliko svojeruno ispi-

sanih listia, na kojima su njegovi prijevodi 3—4 pjesmica iz Vašega neumrloga

Preširna

Ako Vama ne zabranjuju, što bi lako bilo, môžete si, ako Vas je volja, gdje

god i naštampati evo jedan sonet za primjer.

KaK-b Bamnxjb 3B'h3ii,7> na TeMHOM'b Rpyrosopli

O j],iocKypbr, HtaHtAerB MOPexoA'b,

CpeAH rpo3bi, nPH iiJiecKli ôypHhix'b bo^T),

Korfta Hrpaex-b Brep'b Ha dpoctopIí, —
3a tIímtí, hto Bbi noKajKcrecb — h bciíopíí

Sojb CMnPHTT) CBOH 6'kuieHbIH HaPOAI),

Pas'bflCHHTCfl Heôecb Jiasypubiu CB0fi,7»,

H CMOJIKHyT'b BHXPH Ha SaTHXUieM'b MOP'I;.

TaKb ToqHO SB'bsA.'b HsópaHHOUbi CBoeii

íl CTPacTHO H;A,y — HiiTb! cb ôojibmeio tockok)

YBnAliTb íKaatAy CBtr-b ea o'iež:

KoAa OHH ÔJiHCTaroxT) iipcao mhoh),

KaiH) HH Kpy/KHT'b cyAbóbi MeHfl ôopeá,

ÍIcH'beTb Heóo Ha^T* Moe Jia/;beio.

Ostavljam Vama, da súdite, kako je prevodilac preveo dobro shvaceni ori-

ginál — a Vi primite ovaj saopštaj kao izraz mojega poštovanja k Vašemu i

Vašiii sudrugova književnomu radu, kóji i mene kad i kad, u rijedkim asovima
odmora, daje obilatu nasladu.

Srdaan pozdrav sa dalekog sjevera šalje Vama i izruuje preko Vas drugima

VaS i. t. d. V. Jagié.

Od vsega srca smo hvaležni preuenemu g. akademiku, da tudi na daljnem

severu pri vsem znanstvencm delovanji svojem ne zabi dragega Preširna našega;

a hvala tudi g. prof. Koršu, igar ruski prevod se tako lepo in tesno naslanja na

slovenskí izvirnik.

Krátke opnzke. 3. „Ave Mar i j a". — O teh Keronovih ,,Šmarnicah" za 1. 1885.

pravi se v „Lj. Zvonu" V. 383 med ostalim: „V pisanem tcm šopku se sem ter tja kot

biseri lesketajo kitice domaib slovenskih Marijinih pesmic." — Žal, da to ni baš

tako. Kitice, katere pisatelj omenjene knjižice mestoma vpletá med prozo, pa
niso iz domaili pesmij slovenskih, nego prevedene so ponajve iz nemSkih origi-
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nalov, kakor je po takšnih spisih nemških sestavljena tudi vsa tvarina „Šmarnic".

V Slovencih se také pesmi Marijine ne pojó, vsaj kolikor je poroevalcu tega

znano ; in tudi ulomki one latinské ,,Stabat mater" niso v prevodu sedaj pri nas

navadnem. Dokaj lepših biserov je pisalcu téh „Šmarnic" bilo na izbér v drugih

res doraaih Marijinih pesmih slovenskih, kakor starejših tako novejših, ter národu

znanih, ali pa tudi n. pr. v ^Ceciliji, cerkveni pesmarici" II. 225—315 str. Ma-

rijine pesmi, katere so najve poslovenjene po latinskih himnah in se tudi že

mnogo pojó pri raznih cerkvenih slovesnostih in pobožnostih med slovenskim

Ijudstvom. Tako bi ona razmišljevanja o „ešeni Mariji" pa gotovo bila še bolj

„polna življenja", ker bi bila vzeta bolj iz domaega, za katero so itak name-

njena. — Razven tega pa se mora vendar še omenjati, da je tudi jezik v tem

„šmarninem opravilu" le preve napojen z nemškim dubom, ter že ves zlog ovaja

tuje uzore, dasi delo ni uprav prevod. Enklitika na zaetku, glagol na konci od-

visnega stávka brez poudarka, dovršni glagoli namesto nedovršnih, mnogo pretr-

gavane perijode z raznimi medstavki ... to so še zmerom navadne napake v

spisih mnogih pisateljev naših, a zlasti duhovenskih!

4. „Catehismus sdveima islagama". — Govore v „Lj. Zvonu" III.

478/9 o Pr. Trubarja knjigi „Catehismus" itd. iz leta 1576 trdi se, da „te knjige

Trubarjevo do zdaj ni omenjala še nobena biblijografija in da sploh nihe ni znal

zánjo". ... Na str. 606/7 je ta trditev M. Malovrha nekoliko bolj pojasnjena in

deloma že popravljena, reko, da so té „do zdaj neznane" knjige Trubarjeve našli

po jeden izvod d r. Kre k v Gradci vsaj 1881, dr. Elze v Londonu 1881 in prof.

Miletié v Primorji 1882. 1. — K tému bodi mi dovoljen tu še jeden dodatek. Da
imenovane Trubarjeve knjige do leta 1883. ni omenjala še nobena biblijografija,

to ni povse istina. Prof. Šime Ljubid v svoji knjigi „Ogledalo književne poviesti

jugoslavjanske" knj. II. na Rieki 1869 navaja na str. 551 med Trubarjevimi delí

pod o) uprav isto knjiji^o s popolnim slovenskim naslovom baš tako, kakor „Lj.

Zvon 1. c. (razven latinskega in nemškega dostavka in z nekaj razliCnimi rkarai),

pa pristavlja opazko: „Za kratkim predgovorom nalazi se pismo Truberovo na Fr.

Gjor. von Rein, u kom mu velí, da mu je u jeseni pros. god. poslao: ,Ein newen

Jesuitischen Catechismum in Windischer Sprach gedruckt, also intitulir: (kakor

v Lj. Zvonu 479); te kori Jezuvite, što djecu svojimi nanci zavadjaju ; što nastoje,

da se u Rimu podigne škola za sve národnosti ; što uCe i pišn slovenskí itd. Podpis

ovako glasi : .Geschriben zu Derendingen an S. Prirai und Feliciani tag im 1575

Jar. Primus Truber Pfarher daselbst.' S ove knjige jasno je, da su Jezuvite i prijc

g. 1595, naime kad su u Sloveniju uvedení, pisali i tiskali diela u slovenskom

jeziku. Istisak u knjižnici Gimnazije rieke XX. J. 21". Tako Ljubié 1. 1869, ka-

teri je torej za to preimenitno knjigo Slovensko vedel prej, nego g. prof. Krek,

vsaj objavil jo je prej dvanajst let Iz iste . biblijografije pa se je moglo seznati tudi

oprvem (do sedaj znanem) katoliškem pisatelji slovenskem, jezuvitu

Leonardu Pahenekarji, in njegovem „Compendium Catechismi Catholici in

Sclauonica lingua" tiskanem v Gradci 1. 1574, ker namre Ljubió istotám podaje

po Trubarji tudi té knjige naslov. Razven tega še Ljubié 1. c. str. 552 pod rto
opazuje : „Vierojatno, da je bio plod jezuvitskoga pera i ona pogrdna piesma proti

Juri Kobili ít. j. Gjorgju Juriicu V. Metelko XX) naperena." — Zanimivo bi bilo

le še zvédeti, ali je Milíeti, „putujúci po primorskih stranah" (v Lj. Zvonu 606),

našel isti primerek Trubarjevega ,,Katekizma z dvema izlagama", kateri citira

Ljubié, torej na Reki, ali kje diugje v „Primorji"? —e—o—a.



576 J. Ealan: Šah.

Sa
Dreduje Janko Kalan

XII. naloga.

Sestavil Jos. Pospišil v Ku blizu

Prage.

rnl.

h.
v Vélikih Lašah.

^"^ mm.M..mm, WM.

m_

Beli.

Beli naredi v 3 potezah mat.

Ti nalogi je bilo prisojeno v letoš-

njem probleraskem turnirji, ki ga je pô-

vodom svojega IV. shoda (Congvess) raz-

pisala ,zveza nemških šahovcev"
(Deutscher Schachbund), p r vo darilo
(50 mark). Razven tega je prejel g. Po-
spišil tretje darilo za svojo nalogo v
štirih potezah (30 mark) in tretje darilo

za vso poslatev (20 mark), torej za jedno

nalogo v 4 potezah in za jedno nalogo

v 3 potezah vsega vkup 100 mark. Tek-
movalo je 44 poslatev. Veselí nas izvrstni

aspeh brata eha!

R e š i t e v

X. naloge v 7. zvezku „Ljublj. Zvona".

Sestavil R. B r au n e.

Beli.

1. T. c7 — c3 !

2. D. b7 — dôf
3. S. d3 — c6 t

rnl.

K. f5 — e6(A,B.

K. e6 x d5
mat.

A.

2. D.b7 — f3t
3. S.d3 — f2t

K. f 5 — g4
K.g4 X f

3

mat.

To je glavna igra; druge varijante

je lagljeje pogoditi, n. pr.

:

B.

2. S. d3 — f 2

3. D.b7 — d5
ali d7 -f :

h3 — h2
S. b8 — c6

ali drugae

mat.

Jako težka in elegantná, dvostrana

naloga ! To je jedna najboljših Braune-

tovih kompozicij, zanimiva zaradi tega,

ker je v nji posebno dolono izražen

znaaj (zlog) njegovih problémov. Gosp.

Braune se po pravici prišteva najizbor-

nejšim komponistom zdanje dobe, le

škoda, da v novejšem aši nekako zane-

marja polje, na katerem je toli astno

dokázal izredno svojo darovitost

!

Práv so rešili naše naloge: Gg.

Jozef Križraan, c. kr. gimn. prof. v

Pazinu (10 in 11); Fran Plohl, c. kr.

veliké reálke prof. v Gorici (11) in Ivan
Je š e, c. kr. raunski naddesetnik v Bor-

gu na Tirolskem. (11.)

Razpisano darilo za najboljšo re-

šitev in razložitev IX. naloge,

namre dva elegantno vezana zvezka Jur-

ievih zbranih spisov, prisodili in po-

slali smo gosp. c. kr. profesorju F ranu
Plohlu v Gorici.

,,Ljubljanski Zvon"
izbaja po 4 pole obsežen v veliki osmerki po jeden pot na mešec v zvezkih ter

stoji : vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta po 2 gld. 30 kr., etrt leta po 1 gld. 15 kr.

Za vse neavstrijske dežele po 5 gld. 60 kr. na leto.

Posamezni zvezki se dobivajo po 40 kr.

Lastniki in založniki : Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorni urednik : Fr. Levec.
DredniStvo in upravništvo v Ljublj ani, Nove ulice 6.

Tiská „Národná Tiskarna" v Ljubljani.



Navodilo

o pravilnem igranji šaha za zaetnike.

(Dalje.)

Smoter rokade je, da se odstráni

kralj sé srednjega polja, katero je do-

"stopno mnogim sovražnim nápadom, ter

spraviti kralja v varno zavetje, in da

se uže zgodaj razvijeta turna t. j. da

nže o zaetku igre sodelujeta ta teh-

tovita oficirja. Stránka, katera hitro

razvije svojo igro, dobode navadno prvi

náskok ali nápad. A náskok, ini-

cijativa je igri duša. Zatorej je v

obce priporoati vsakemu igralcu, da

kar mogoe kmalu rokira, kakor je na-

vadno tudi koristno, nasprotniku po

možnosti dolgo zabranjati (zavirati) ro-

kado.

Omeniti nam je še tako zvane ne-

omejeneali italijanske rokade,
katera je samo na Italijanskem obiajna.

'Ondn smé pri rokadi skoiti kralj s

polja el, (e8) do al, ali hl (a8, h8), turen

pa s polja al ali hl na vsako polje do

el. Izven Italije pa neomejena rokada

nikjer ni dopušena.

V. Razmei'na vrednost šahovih ka-

meov.

Vrednost vsake posaraine figúre se

ravna po tem, kako so postavljene. em
prosteje te more figúra gibati, tem veji

je njen upliv, tem monejša je. Po tem
naelu treba však kame tako postaviti,

da je možno z njegovega stališa potegniti

.ga na ražne stráni.

Po posebnem nainn, kakó smejo

iti in jemati, tedaj ne gledé na pozicijo,

v katerej se nahajajo figúre, ceni se

njihova razmerna vrednost takó-le:

Jeden mali ofícir (skakaó ali teka)

veljá toliko, kakor 3 kmetje.

Skaka je vreden baš toliko, ko

teka.

Turen je vreden jednega tekaa ali

skakaa in 2 kmeta, a nekoliko slabäi

od dveh malih oficirjev.

Turen z dvema kmetoma je po pri-

liki vreden toliko, ko dva mala oficirja.

Dáma je vredna =: 2 turna = 3

malé oficirje, a moónejša od 1. turna in

1. malega oficirja.

Vrednost kralja je jako proble-

matifina; kajti te-tá, da si je glavna

figúra pri šahu in sam ob sebi skoro

toliko vreden, ko teka ali skaka, po-

trebuje vejidel varstva drugih kameov
in more stoprav proti konci igre krep-

keje podpirati svujo armado, ko je uže

veina oficirjev ostavila bojišôe.

Vrednostni razloek med damo in

turnom in med malim oficirjem se ime-

nujekakovost ali kvaliteta; do-

bode-li igralec za svojega turna sovražno

damo, ali za tekaOa ali skakaa nasprotne

stránke turen, pravimo da dobode
kvaliteto. (Dalje.)



Vabilo na naroébo

Jurievih zbr
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1. Svojmir : Drobné pesmi. 7, 8, 9, 10, 11 577

2. Dr. Fr. Detela : Véliki gróf. Zgodovinski román. (Konec) 578

3. Tinea : Podoba tvoja. Pesem 689

4. J. Trdina: Bájke in povesti o Gorjancih. 23. Gospod Vedež 590

5. J. Kržišnik : Glad Pesem. 1, 2, 3 598

6. Ivan Vrhovec : Slávni Slovenci. II. Peter Pavel Glavar . 599

7. A. Fekonja : Slovenci v književni vzajemnosti s Hrvati . 608

8. J. Cimperman : Oséhlo cvetje. Soneti 614

9. Janko Kersnik: Agitátor. Roman. (Dalje) 614

10. J. Kostanjevec : Tvoj nasméh. Pesem 618

11. Književna poroila

:

IV. L. Žvab : Curiosita Triestine 619

12. D. Fajgelj : Nove muzikalije IV, V 622

13. — Blag roják 624

14. I. Franke : Umetniške starine po Gorenjskem .... 626

15. L. : Slovenski asopisi leta 1885 631

16. Slovenski glasnik: Nove knjige slovenské. — Letná po-

roila naših srednjih šol. — Wolfov slovar. — Jurija

Subica slike za novi deželni muzej. — „Verein der

Slavisten". — Krátke opazke.

17. J. Kalan : Sah 640

L

Z denašnjo številko se zaéenja IV. etrtletje. Gg. naro-

nikom, ki niso še doposlali naronine svoje, prilagamo danes

belico pôstne nakaznice. „loubljanski Zvon."

Waziiaiiilo.

. p. n. naronikom „Ljubljanskega Zvona" naznanjam, da
se bodo platnice za „Ljubljanski Zvon" v naslednjih barvah dobi-

vale: ognjeno- ali re.šnjevo-rudee, temno ali svetlo zelene, višnjevo-,

temno, ali svetlo-modre, temno-rujave, pepelaste, olivkaste in svetlo

nebo-modre; posebno zadnja barva je jako elegantná.
Da bi pa vsaj po priliki vedel, koliko piatnic in v kakšnih

barvah mi je pripraviti, prosim uljudno vse tiste gg. nároní ke,

kateri si spet letos mislijo platnice naroiti, da mi do 20. t. m.
naznanijo, kakšne barve si želé. Da ne bodo imeli dvojega pisanja
in naroanja, ternu svojemu naznanilu lehko pridenejo takoj na-
ronino za platnice, katera znáša za však izvod po posti

76 kr., brez pošte 70 kr
Od jednem naznanja podpisani slávnemu obinstvu, da v

svoji knjigoveznici veže , Ljubljanski Zvon" po 50 kr. izvod, tako
da platnice z vezanjem vred stojé samo 1 gld. 20 kr., kar je go-
tovo malo za tako lepo kiijigo.

Naroila vsprejema in platnice razpošilja

Ivan Bona,
knjigovez v Ljubljani, na Poljanah h. št. 10.J



Leto V.

Leposlovert in znanstveri \iz.

v Ixjubljani, 1. októbra 1885. Stev. 10.

Drobné pesmi.

^ma nebu sveti zvezd nebrojno,

Po zcmlji mirni vse že spí;

Srcé le moje nepokojno

Brezmejnega gorja jeí.

In bol in jad, obupa tmina

Teží, teží bolnó srcé;

Krog mene smrtna je tisina,

A v prsih vihre mi bué. . .

Ko polnocí pa zvon odbije,

Obiše angelj me nebés;

Tolažbo v jadno srce lije,

Solzé otira iz oés.

Glasôve udne mi šepee

In nado v preih mi budí:

Kedíij, kedaj, srcé trpee,

Pokoj boš našlo tudi tí

!

^'aj v mnogo zri sem že oííj

Ter gledal njih globíno skrivno;

Sem videl rnega nocí

In modrega krasoto divno.

^a nebu rna je temína,

Nad máno zvézdica jediná

Blestí se milo, prekrasnó.

Ipaj meni mar blišeCi svet,

Kaj mar njegov mi otli hrum?
Ne mie mene prazni šum,

Za mé ni umetalni cvet.

^i greš, ti greš od tod! o ne otiraj

Iz milih si oíj solzá,

Nikar, nikar se ne oziraj

Na razvaline môjega srcá!

9.

10.

11.

A vseh sem zabil v teku let;

Oesa tvojega modrina,

Milejša ko vijole cvet,

Ne gre, ne gre mi iz spomína!

Oblaki temni, njo pustíte,

O dalje mimo nje hitite;

Naj sveti v mojo no temno!

Drugam pa vlee me srcé,

V tihoto mimo šili mi

;

Tam cvet, tam cvet je mili mi,

Tija hite mi vse željé.

Glej, tam izza gorá ti solnce vzhaja,

Obrni rajši tja okó;

Krog mene udná no postaja,

Krog tebe, deva, jutro je krasnó.

Svojmir.

sáMv
37
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Véliki gróf.
Zgodovinski román.

Spisal Dr. Fr. Detela.

(Konec.)

XVII.

pisujo homatije vroega stoletja pa ne smemo pozabiti, da se

je nahajalo tudi takrat môž, ki so v tihem domovji opazovali

zanimive dogodke in zaznamenávali jih potomcem. Pripovedo-

valca, ki zajema iz teh starih virov svojo modrost, veže me dolžnost

hvaležnosti s astjo tu omeniti malo poznanega zgodovinarja, baróna

Bonifacija Benka, kateremu so v tem asu, ko se vrši naša povest, do-

voljevale ugodne razmere, da je iz svoje paláce na Dunaji ogledoval burno

življenje svoje dobe in zabeleževal, kar se mu je zdelo spomina vredno.

Premoženje in zdravje je bilo baronu dopustilo naužiti se svoje

mladosti. Ko pa so pritisnila leta in lotil se ga protin, odpasal si je

me in vzel pero v okorno roko, da nadaljuje, kar sta tako lepo

priela Tukidid in Tacit. Koliko truda in znoja je to delalo vriemu

zgodovinarju, o tem pisateiji v denašnjih asih nimajo niti pojma.

Da, také volje je bil že vroekrvni gospod, da bi bil vso svojo zgodo-

vino — bralec naj pomisli, kolika izguba nam je žugala — raztrgal in

sežgal, tintnik pa razbil ob buo ošabnega svojega oskrbnika, ki mu
je odpovedal službo. Prihod prijatelja, Jurija Ungnada, zmotil ga je in

odvrnil preteo nevarnost. Tému je potožil mož svojo sitnost z oskrb-

nikom. Ungnadu pa je prišel takoj na misel vazal njegovega brata,

Viljem, ki še vedno aká mirnejših asov, da se vrne na domaijo svojo.

Tega je ponudil baronu, ki je takoj sprejel ponudbo. Yiljem pa se je

predstavil novému gospodarju sparoma : spremljal ga je neloljivi Cahej,

eš, nemara tudi zanj odpade kaka službica. In ni se varal, kajti komaj

je izpregovoril moško besedo o svoji uenosti, ki mu je dopušala toliko

latinskih izrazov in veinoma jako pravilno rabiti, pritisnil ga je gineni

barón na svoje prsi. „Bog hoe," vskliknil je, „božja volja je, da na-

daljujem težavno in važno delo svoje ! Drugae ne bi mi poslal tacega

pomocníka.

"



Dr. Fr. Dctcla: Véliki giof. 8TO:

Da Cahej o sposobnosti svoji za kateri koli posel nikdar ni dvojil,

to, menimo, je bralcu znano ; da je bil pa barón Benko z njim popol-

noma zadovoljen, to bodi tu izrecno povédano.

Hiša gospoda baróna se je držala trdno lepib starih šeg. Hrastova

miza v véliki dvorani je bila pripravljena však dan za štiriindvajset

oseb, dasi jih je asih le kacih šest sedelo pri nji. Ce se je oglasil

katerikrat kak tuj poštenjak, vprašal ga je barón, kako se zove, še le

po kosilu, ko je krožila velikánska kúpa. A ker je imel mnogo znanja

in kofc bogat zasebnik brez otrok ni vareval, zbiralo se je navadno

dokaj odlinih gostov okrog gostoljubne mize. Najnavadnejši so bili Ei-

zingerji, bratje Ureh, Štefan in Ožbolt in njih bratranec Ziga. Ti so se

mu znali lizati in slaviti zgodovinsko njegovo delo in zabavljati na

grófa Urha, katerega Benko tudi ni Ijubil. A nagel in odkritosren v

svojih besedah in ker si je kot zgodovinar štel v dolžnost, vedno za-

govarjati resnico, ošteval jih je asih práv vrlo in oital jim njih sko-

post in grabežljivost in zavist proti grofu, ki ima vendar tudi svoje

dobre stráni. Oni so se mu smijali in pili. „Le presladki so ti Ijudje,"

dejal je asih sam pri sebi. „Dedovati hoejo."

Rad je posedeval barón pri mizi ; in zgodovina mu je bila vekrat

zelo na poti; a moško se je premagoval. „Misii mi roje po glavi!"

vskliknil je o takih prilikah in spravil se po konci, in Cahej je iskal

orodja, da bo lovil in spravljal te misii.

„Kje sva ostala?" vprašal je zgodovinar.

„Október lanskega leta," odgovoril je Cahej.

„Zabeležiti bo treba: vina se je toliko pridelalo, da seje prodajalo

na mestu vedro po štirindvajset krajcarjev. Kaj pa bi še bilo važnega?"

„Repata zvezda!"

„Yrlo dobro ! Tako nekako : V znamenje, da Bog zopet šibe piete

brezbožnemu Ijudstvu, prikázala se je grozovita repata zvezda. Vzvezi s

tem je gotovo tudi, da se je dvanajstega dne tistega meseca nenavadno

veliko vrán vsedlo na stolp sv. Štefana. Ne pozabiti uda, ki se je v

okolici prigodilo in katero so nam pritrdili resnicoljubni možje. V za-

udenje in strah vseh priujoih je namre neko tele latinskí zakrialo

;

„Vae!" Znamenje hudih asov. — To bi bilo vse, kar se je tega me-

seca zgodilo spomina vrednega."

„Vojsko s cesarjem in nastop kralja Ladislava smo menda v

prejšnjih mesecih prezrli. Ali bi tudi kaj omenil?"

„No, mimogredé tudi," dejal je barón in prepustil zdaj Caheju,

naj vso to tvarino spravi v lepe in ne prekratke perijode. Pogumno

je šel Cahej na svoje delo, in naj se je v latinskih šolah uil, kolikor

37*



B80 Dr. Fr.Detela: Velikí gróf.

se je hotel — kdo pa vé kaj gotovega ? — toliko moramo povédati, da

latinšina njega ni pol toliko tria kakor on njo. Baronu se je sicer sem

ter tja kak izraz zdel sumnjiv, a Cahej ga je zagovarjal tako samosvestno

sklicujé se na kakega cerkvenega ueníka proti paganskemu Ciceronu,

da je moral oni kot dober kristijan odjenjati.

To znanstveno delovanje pa je vžgalo v Cahej i vroe hrepenenje

po uenosti ; in spodbujen po baronu Benku je zael obiskavati univerzo.

Nekoliko ga je nemara tudi mikalo društveno življenje, ki je bilo

tedaj jako razvito med dijaki. Nad petdeset društev se mu je ponujalo,

a najostrejša pravila je imela družba „Collegium hirudinum pacifica-

rum" — miroljubnih pijavk: med svoje ude ni sprejemala nikogar, ki

ne bi mogel na mestu izpiti deset kupic vina. To društvo si je bil

izvolil Cahej. Zbrali so se udje k slovesnému sprejemu in Cahej je

sedel med predsednikom, ki mu je toil, in tajnikom, ki je s krédo na

mizi zaznamenoval število kupic. „Deset!" ree Cahej in odstavi kozarec.

„Ne še!" popravi tajnik, „rt je le devet." Oni je trdil svoje, ta svoje.

Cahej pa je bil prepira sit. „A, kaj!" zavpije, „zanimo znova!" in

izbriše rte z mize. „Vivat, vivat!" razleglo se je med društvenikí in

ne za lana, za predsednika so ga volili tisto uro.

Viljem pa je bil vedno tožen in zamišljen. Barón Benko, ki je

visoko cenil razumnega in pridnega mladenia, skúšal ga je razvedriti;

Cahej je celo dognal, da ga je društvo miroljubnih pijavk imenovalo

astnega svojega lana. Vse zastonj. Nekega dne je razodel baronu željo, da

bi še jedenkrát videl domovino in molil oenaš na grobu svojega oeta.

Iz srca rad mu je oni uslišal prošnjo.

„Gredo," dejal je, „pozdravíte razvaline trnovskega gradú, ki

tudi meni krijejo drage ranjke."

Cahej pa je porabíl príliko in naroil Víljemu, naj se oglasi pri

starem Medvedu v Bístrící in mu oddá písmo, ki se je glasilo tako:

„Ljubi oe!
Kar sem Vam vedno pravil, da boste namre še veselje uakali

s svojim sinom, to se zdaj dopolnuje. Ce so me zavídljivi tovariši

spravili iz samostana, ni se za to ne meníte. Se veja srea aká
mene in Vas. Jaz studiram na Dunaji „jus", to se praví: še malo aša,

pa pridem tja doli kot doktor, prvi iz Medvedove rodovíne, in ravno

takšen in ni slabší, kakor celjskega grófa tajnik Lenart, o katerem Vi

vedno pravite, da je vsemogoen. Naj bi Vi vedeli, kaj se praví: „Ju-

stinianus dat dotes et honores." To je tako neznanski lepo reeno, da

se v našem jezíku še dopovedatí ne dá. O srení oe, kí íma takšnega

siná, kakor Vi! Cast, denár in mo mi ne odíde. In ne spraví li ast
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sinova tudi oeta v veljavo? In mislite, da bom mogel sam potrositi

denár, ki si ga bom naredil ? In da se bo sosed Luka še z Vami pravdal

za njivo, ko boste imeli siná doktorja? Toda, oe, brez ni ni ni,

kakor Vam je povedal bistriški sodnik, ko ste prišli prazni pravice iskat.

Zdaj le se Vam ponuja prilika, majhen del Vaših srebrnikov, katere

Vam bo tako jedenkrát izmaknil tat, naložiti na stoterne obresti. Kar

z gospodom Viljemom jih pošljite in ne bojte se, da jih ne bi práv

obrnil

Vaš hvaležni Cahej,

doctorandus iuris, praeses acad. collegii hirudinum pa-

cificarum, notarius liberi baronis a Benko etc. etc."

XVIII.

Lepega jesenskega popoludne se je bližal Viljem celjskemu mestu.

Prehodil je bil porušeni dom svojih prednikov, obiskal zapušeno go-

milo svojega oeta in ogledal si vse Ijube kraje, ki so ga spominjali

brezskrbnih otroških let. Hrepenenje ga je gnalo dalje in v misii vtop-

Ijen je hitel po prekrasnem gozdii, ki se je držal gaja grofovega. !^raj

šteze je sedela skljuena stará ženíca s košárico grozdja pred sabo. Ker

sta ga gorki dan in brza boja užejala, vprašal je starko, e prodaje

sadje. Pritrdila je ; a ko si je izbral grozd, prijela ga je hlastno za roko

in vzela mu ga, eš, tega mu ne dá. Zauden je vprašal potnik, zakaj ne.

„Ker je drugani gospôdi namenjen, kakor ste pa Vi," dejala je.

„Glejte, princeza Elizabeta prihaja, in spodobi se, da se nji bolje postreže

kakor Vam."

Viljemu so se ti razlogi zdeli pravini in odhajal je zadovoljen s

tem, kar je dobil. A radovednost, videti herko ónega nerazumljivega

moža, sovraženega in obudovanega, ki je znal najnasprotnejše sile

uprezati v jarem jeklene svoje volje, ustavila ga je v bližini. Približala

se je krásna dvanajstletna deklica v živalinem pogovoru z menihom

Jeronimom. Trgala je cvetice ob potu in nosila jih kazat bradatému

spremljevalcu in izpraševala po njih imenih.

„O milostivá princeza, o dobra gospodina!" oglasila se je zdaj

starká s sadjem; „usmilite se revne žene in kúpite grozdja sladkega,

dišeega !

"

Deklica jo pogleda in se obrne k menihu: „Ta žena mi ne do-

pade; grda je."

„O dete moje!" posvarí jo duhovni mož, „o loveku se kaj ta-

takega ne sme nikdar rei; kajti tudi najubožnejši bera je stvarjen po

podobi božji. Pojdi in kúpi si sadja!"



582 Dr. Fr. Detela : Véliki gróf.

Deklica je ubogala in dobila grozd, ki ga je bila starká odrekla

Viljemu. Le-ta pa je, videvši, da je pokúsila princeza nekaj jagod, brzo

vstala in odšla. Mimo gredé pa je zaklicala Viljemu: „Le naglejte se

princeze. Morebiti je ne boste vec videli."

Z mrakom je dospel Viljem v mesto, egar obzidje še ni bilo do-

delano. Prvá pot ga je peljala v šolo. Na nizkem stoicku med kupom
knjig je sedel magister Petacij in ves zamaknen v lepoto Ciceronovega

govora ni spoznal nekdanjega svojega uenca. A takoj po prvih be-

sedah mu je vzbudil znani glas spomine prejšnjih asov. „O vrli sin

vrlega oeta!" vskliknil je in objel ga in solza se mu je utrnila v sivo

brado. „Katera srena misel te je napotila v hišo mojo?"

Viljem pa je molal in zri v tla, in njiju misii so se sreale.

„Kornelije išeš!" dejal je žalostno Petacij in brisal si oi. „Ni

je, ni je! Bog me je udaril in izpraznila se je hiša moja. Oh, zakaj te

nisem dobil v cesarskem mestu ! Koliko sem prehodil cest in povprašal

Ijudij po tebi. Izginil si in nikdo te ni videl. In kader sem prišel

truden na svoje stanovanje, objemala me je Kornelija in prosila, naj

grem drugi dan še jedenkrát gledat po tebi ; kajti pozabila se ti je za-

hvaliti za tvoje blago delo. Vse zastonj. Odšli smo in dejalo se mi je:

gróf želi, da se Kornelija izui na Dunaji, da bode kneginji tovarišica,

in loili so naju. Pusto in prazno je vse okrog mene, ona pa žaluje

Bog vé kje!"

„Jaz ti bom povedala, kje," oglasi se neprijeten ženski glas in

vstopila je starká, katero je Viljem takoj spoznal za óno, ki je v logu

prodajala grozdje: bila je Maa. „Pripravi se, starec," obrne se na

uitelja, „da boš pel libero in miserere! — Ali se še spominjaš tistih

asov, ko sva v jednem trgu živela skúp? Postopal si za mano in

pravil mi, da sem lepa, kakor da ne bi bila sama vedela. A jaz nisem

marala za takega krta, ko me je snubil moj Andrej. Ková je bil samo

;

ni ue, a pameten in dóber. O to je bilo sreno leto, ki sem je

živela ž njim. Samo jedno, a spominja za vse vene ase. — Véš li

še, kako je prihrul gróf Friderik pred trnovski grád s svojimi oklopniki

in rotil se, da ne prizanese živi duši? In grád je pádel in z meem v

roki naš gospod. In gospá njegova, mlada kakor rosa na trati, jedno

leto poroena, kakor jaz, pribežala je v smrtnem strahu z detetom v

naroáji k nam ; in pridrlo je za njo vojaštvo ; in kako milo je prosila,

naj prizaneso herki. A od Friderika še nikdo ni niesar izprosil. Meni

80 solze tekle po licih, ker tudi jaz sem zibala siná, in pogledala

sem svojega Andreja. Kladivo je imel v težki roki. Hu, kako so pokale

železné kape, kako se je umikal Friderik! Moje rokeJ[so odnesie dete,
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ko je umirala gospa. Umri je Andrej ; s pušicami so ga umorili kakor

svetega Boštjana. — No, uitelj, kje pa imaš sestre? Nji sem bila pri-

iiesla grajsko her; pri mení ne bi bila varná. Ha, kako se je bránilo

ženše! A jaz te zadavim, e ne ubogaš! Mrmrala je in ubogala. — In

gróf Friderik — zagledal me je bil in vlekel s sabo. Zivela sem na

njegovem grádu, in cez mešec dnij me je spodil kakor beraíco. In ti

si se preselil v mesto in jaz prišla za tabo in v revšini sem rodila

siná grofovega. Umoriti sem ga hotela zarad oeta njegovega, a smilil

se mi je rvíek, ubog, nedolžen, ki se je zvijal na trhli slami. In ko

je starejši sin dorastel in vprašal po oetu, romala sva na njegov grob

in zarotila sem ga, naj mašuje smrt oetovo. S srdom sem navdajala

starejšega ; a mlajšega z Ijubeznijo. Vsaj ta naj bi bil sreen ! Bála sem

se zánj in mašila si ušesa, ko je klicala kri Andrejeva maševanje.

Zadela me je kazen. Umri je Vrban moj, a ne za svojega oeta, marve
za mojega siná. A tudi tega mojega Benjamina, moje vse, ubil mi je

Celjan."

Starká je zastokala na glas. „Kri za kri!" vskliknila je. „Moj

rod je zatrt, a šteti so tudi Celjanov dnevi. Frideriku se odpira grob,

Urhovih otrok je umri prvi lani, ko mu je roka moja postlala smrtno

postelj, zaduje dete umira zdaj v grašini in Ureh — Urha bo' pa

umorila druga ženská, hujša od mene. Tako sem gojila in maševala

svojo deco jaz. Kje pa imaš ti Kornelijo, ki si jo obljubil varovati

kakor herko svojo? Vzeli so ti jo? In ti jokaš in vzdihuješ in ime-

nuješ se moža! Sram te bodi! Ne bi bila naša gospôda tako preširna,

da ne bi znala, kako drago vam je vsem življenje. O možje, možje!

Stoletno sužnost vi prena.sate, da bi le jeden dan prezgodaj ne umrli.

Vendar zdaj si reši dete, ki biva v pregrešni hiši. Však otrok na Du-

naji ti pokaže grozno hišo ubitega Filipa. Angel uje nad nedolžnostjo

in zdaj dobiš Kornelijo, kadar hoeš. Milost grófova se ne raeni zánjo;

kakor krokar Ijubi mrhovino, tako je oarala njega ostudna ženská.

Jaz se vležem skoro k sinoma in k môžu, ti pa deklico omôži ali

spravi v samostan, kjer bo živela varno. Te biserje in to rudee zlato

j i izroi, spomin na mater njeno, na njen rod. Lakota in réva mi ni

mogla iztrgati tega zakladá. In ako je tebi milost božja draga, izpolnil

bodeš, kar ti ukazujem."

Kakor je prišla, tako je izginila starká. Po ušesih strmeih po-

slušalcev pa so donele njene besede.

„Torej Kornelija ni Vaša hi?" vpra.ša napósled Viljem. Petacij

pa je potrdil, da je vse tako, kakor je pravila Maa, a da do tega

dné še sam ni vedel, da je hi trnovskega gospoda. Viljema se je lotila
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silná nepotrpežljivost in preganjal je magistra, naj se takoj podasta

na pot, da rešita tem prej deklico. Komaj ga je pregovoril uitelj, naj

se spoije
.
pri njem to noc, da odpotujeta drugo jutro. Tožno so

zapeli na vse zgodaj že zvonovi in oznanjevali smrt mlade here gró-

fove. Zalost se je kázala na obrazih vseh mešanov. Mano pa so

prijeli birii še tisti dan in vlekli jo pred sodnika. Doktor Hajdinger

jo je dolžil dveh úmorov in krojaô Mavroh aranja. Ona pa ni ni
tajila in izpovedala, kako je dobila kot služabnica Hajdingerjeva pri-

liko zastrupiti grofovega siná in kako je umorila njegovo her. in ko

je konala izpoved, zgrudila se je na tla, zastrupivša sama sebe.

XIX.

Jako se je zaudil barón Benko, ko mu je Viljem predstavil ma-

gistra Petacija in razložil pôvod njegovega prihoda, da prihaja namre
terjat svoje rejenke, here Leopolda Trnovskega.

„Leopolda Trnovskega!" vskliknil je. „Také ni na tem svetu!

Imel je pac her Leopold Trnovski, a dvajset let je, kar je mtva."

Viljem je ugovarjal. „Kot zgodovinar," dejal je barón, „móram jaz to

pa bolje védeti. Tem ve, ker sem pisal ueno razpravo o poginu

trnovskega rodu. Dvajset let je tega, kar je umri celjski gróf, ponosni

Herman, tast cesarja Sigismunda in ded grófa Urha. Ta je bil tožil

pri cesarji hudobnega svojega siná Friderika, ki je umoril ženo svojo,

grofinjo Modruško. Med priami, ki so skazale zloinstvo, bil je Leopold

Trnovski. Friderika so obsodili. Komaj pa je zatisnil oi gróf Herman,

zael se je Friderik maševati nad vserai ónimi, ki so priali zoper

njega. Grád za grádom je pádel. Jaz sem sváril Trnovskega, kajti bil

je moj zet, naj se umakne; a zanašal se je na trdno zidovje. In Fri-

derik je pobil njega, ženo in ne še mešec staro her. Tako sem izgubil

jaz jednega otroka."

„A vnukinja, gospod barón, Vam vendar še živí!" dejal je Viljem

in v potrjenje svojih besed pokazal rodbinske dragocenosti. Hlastno ie

iztegnil po njih barón svoje roke, in pazno jih ogledoval. „Bograe, to

80 Trnovskega dragotine!" vskliknil je; „verižica, ki sem jo jaz po-

daril zetu; poroni prstan here moje!" Zgodovinarsko samoljubje se

ni moglo ve ustavljati Ijubezni do nepoznane vnukinje. Ves v ognji

se ni mogel dosti hitro navprašati o vseh podrobnostih, kar sta jih od-

govarjalca vedela o Mani.

„Skoda, da grófa ni doma," dejal je barón, „a jutri pride s

kraljem, in meni gotovo ne bo odrekel Kornelije."

Pred hišo pa je pridirjal na peneem konji Ureh Eizinger.
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„Zmaga, zmaga!" krial je in skoil raz konja. „Omajali smo Ce-

Ijana. Naravnost iz Korneuburga sem prijezdil, od stanovskega zbora

avstrijskega." In pravil je Eizinger, kako se mu je posreilo na zboru

skoraj vse poslance dobiti na svojo strán, kako so padli po grofu in

njegovem delovanji in spravili na dan vse staré in nove krivice in hu-

dobije; in prestrašen kralj ni mogel zagovarjati strijca svojega in moral

obljubiti, da ga odpraví od vláde in od sebe. „Prepovédan mu je dvor

in Dunaj," dejal je samosvestno, „in ne boste ga videli vec v tem

mestu, gospod barón."

A komaj so bile te besede izgovorjene, pritekel je Eizingerjev

brat Ožbolt plah povédat, da ravnokar gróf Ureh s kraljem Ladislavom

jezdi v mesto.

Vsega je potrla ta novica starega Eizingerja. „Oh, omahljivi kralj,

kako peklensko mo ima Celjan nadteboj!" tarnal je. „Zastonj je ves

trud moj, zastonj!"
,||

Barón Benko pa je bil vesel, da bode še ta veer mogel govoriti

z grófom in objeti svojo vnukinjo. Brž se je odpravil z Viljemom

proti hiši Filipovi, kajti, dejal je barón, tam ga bodeva najgotoveje

dobila. Med potom mu je razlagal, kako teh Eizingerjev vseh vkupe ni

ni pridá, in kako bi se prišlo le iz dežja pod kap, e bi óni izpod-

rinili grófa. Prišla sta ravno pred hišo Filipovo, ko v skok pridirja

gróf z nadkonjarjem svojim. Moža sta poskákala raz konj, in barón je

ponižno pozdravil grófa, ki je bil videti jako slabé volje. „Milostivi knez,"

dejal je barón, Jaz, barón Bonifacij Benko, prosil bi Vašo prevzvišenost.

"

„Drugi, drugi," zakrial je gróf, „zdaj ne utegnem."

„Nekaj malega, gospod gróf!" prosil je óni in tišal za njim v

hišo. A osorno ga zgrabi Kožekar. „Kaj se Vam je reklo!" zarohní

nánj in sune starega moža, da se je zgrudil na tla. Tako hitro

se je vse to zgodilo, da Viljem ni utegnil izdreti mea in kaznovati

suroveža, ki je urno zaloputnil vráta.

„Oh, sramota, sramota, in od takega hlapca!" vzdihoval je starí

barón, ko mu je Viljem pomagal vstatí. Mladeniu pa so stopile solze

v oi od samé togote. Nemo je spremljal gospoda svojega proti domu

;

zdajci ga ustavi. „Niso li," ree mirno, a oi so se mu bliskale, „po-

slanci avstrijski sklenili, da nima gróf Ureh ve stopiti v mesto?"

Barón je potrdil. „In e je prelomil to zapoved," nadaljeval je óni,

„nimamo li pravice ga izgnati?" — „Da, da, pravico imamo," dejal je

barón, „a kaj pomaga dan danes pravica!"

Viljem je umolknil ; ko pa sta prišla domov, šel je takoj poiskat

Eizingerjev, ki so se prestrašení odpravljali na odhod. Kratek je bil



686 Dr. Fr. Detela : Velikí gróf.

pogovor, a nasledovalo mu je takoj živo delovanje. Na vse stráni so od-

hajali séli, in nemirno gibanje se je prielo po mestu. „Meni ali pa Celjanu

bije zadnja ura!" krial je sivi Uréh Eizinger in zbiral svoje privržence.

Iz vseh stranij so dohajala poroila, da se mešanje oborožujejo; in

prišli so glavarji zarotnikov, prvi med njimi Volbenk Holzer, ki se je

besen grozil, da mora s svojo roko zadaviti grófa in morilko svojega

brata; in prišel je tudi nevaren zarotnik, naš Caliej. Ta je bil obljubil

Viljemu pridobiti dijaška duštva, ki so morala v tistili asih povsod

biti, kjer se je trgalo in ruvalo. Kdor bi vedel, koliko je bilo ime Ca-

hejevo v teh krogih, tému bi se vspeh njegovega napora — pridobil je

tristo bojaželjnih uenjakov — niti sijajen ne zdel.

O polunoi so morali mestni odborniki k seji, in prostovoljno ali

oplašeni stopili so na strán Eizingerjev.

V tem, ko se je gróf šumno razveseljeval v hi.ši razuzdane vdove

Filipove in posmehoval se naklepom svojih nasprotnikov, zbirali so se

nad njegovo glavo grozei oblaki. Krdela oboroženih móž so priliajala

tiho in verno iz vseh ulic in zasela vso okolico kraljevega gradú in

brež ovire dobila grád v pest.

Komaj pa se je zaznal dan, podal se je Eizinger z mestnirai sve-

tovalci h kralju, sreo mu vošit, da se je iznebil grófa Urha.

Kmalu za njimi pride Miroslav Lambergar. A pred kraljevo spal-

níco stopi mu nasproti z oboroženim spremstvom Štefan Eizinger in

mu zabráni vhod. Po kratkem besedovanji se je obrnil Lambergar,

vide, da niesar ne opravi proti šili, in tekel klicat grófa.

Ves iznenaden je prebledel Ureh od jeze, ko je to slišal, in velel

Rožekarju, naj ga brž oboroží; kajti odloen je bil, e ne drugae, z

meem si odpreti pot do kralja. Stopil je h gospé Korneliji, poslovit

se od nje; a gospé Kornelije že ni bilo ve v hiši. Slutea nevarnost

zbežala je bila s svojimi služabniki. „Prokleta baba!" mrmral je gróf

in zapenjal si elado. Poguma ni bil izgubil.

Pred njegovim grádom mu je stalo štiristo konjikov pod povelj-

stvom Vitá Lazarja, ki je strmé opazoval, kako innožica Ijudstva na-

rastá okrog vojakov. Ko pa so trópe mešanov ]> le zabavljati in izzi-

^^ajoe se vésti, ukázal je Vit oddelku konjikov, da potisne Ijudstvo

nazaj in pomete prostor. A prostor se je takoj zopet napolnil ; in vedno

predrzneje se je zabavljalo in grozilo. Poveljnik je bil nekoliko v za-

dregi, in preudarjal je, ali ne bi bilo najboije i)regnati in razkropiti

na vse straní te nadležneže, ko zagleda starega znanca, magistra Petacija,

v bojeviti družbi Viljema, baróna Benka in oboroženih baronovih hlapcev,
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Lazár mu jezdi naproti in udé se vpraša, kaj ga je pripelj.tfo

v to rabuko. Petacij mu je razložil svojo bridkost in prijazni obraz

Lazarjev se je temnil in ježa mu je užgala dobro volj ne oi.

„Zakaj mi niste tega prej in takoj poroili?" vprašal je.

„O moj sin," dejal je magister; „koliko sem spraševal po tebi! A
zdaj se je dejalo, da si na Ogerskem, zdaj na Ceškem."

„Huda re, huda re!" mrmral je Lazár in skoil raz konja. „Treba

gospoda vprašati!" S Petacijem vred se je napotil v grád in ravno v

veži sreal giofa Urha, ki je oborožen od vrhá do tal hitel h kralju.

„Vaša milost!" dojal je Lazár nizko se priklonivši, „jaz imam v

svojem in v imenu prijatelja svojega, magistra Petacija iz Celja, po-

nižno prošnjo."

„Izpod nog!" zakrial je gróf, ne zmenivši se zánj. A Lazár mu
je zastavil pot. „Milostiví gospod," dejal je trdno, ,,jaz terjam pravice."

Razkaeni gróf pa je potegnil me in silno sunil proti njemu. Da sô

ni umaknil o pravem asu, ne bi bil Lazár ve terjal pravice. A zdaj

je izvlekel tudi on svoje orožje, pripravljen braniti se nápadov. „Mi-

lostivi gospod !" dejal je mirno, „Bog ne daj, da bi hlapec Vaš storil

Vam kaj žalega, a storite mu pravico !" Gróf pa ga je potisnil v strán

in hitel razburjen dalje.

,,Gospod gróf!" krial je za njim Lazár; „jaz sem Vaš vazal, a

prosto rojen. Prisegel sem Vam zvestobo, in Vi ste prisegli pravien

gospodar mi biti. Vi ste raztrgali vez med nama in raztrgana bodi."

Položaj konjikov pred grádom pa je bil vedno sitnejsi
;
predrznost

silne množice je postajala vedno veja, in zdaj pa zdaj je «priletel

kame med krdelo. Vojaki so stali mirno in akali, da se vrne njili

poveljnik. Ta jim je prišel oznanit, da zapustí službo celjskih grófov,

ker ne nájde pri njih pravice. Konjiki so se spogledali in vsi naje-

denkrat uvideli, kako neznatno je njih število proti sovražnemu Ijud-

stvu. Vitov hlapec Jarnej je prvi zapustil vrsto ; za njim še ta in še.

ta in v kratkem se je razkrópilo vse krdelo.

Gróf Ureh pa je prišel v palao, polno Eizingerjevih vojakov in

sovražnih mešanov. Strašen je bil videti v svoji jezi. Sunder je po-

tihnil in pot se je naredila, koder je koraila orjaška postava. Po

stopnicab, po koridoru se je umikalo vse, in Eizingerjeva brata sta,

odstopila od kraljevih vrat in s povešenimi omí stala kakor okamoneli

podobi. Vráta so bila zaklenena. Z okovano pestjo je udaril gróf po

njih, a niso se odprla. Neizmerno togoten je sunil z nogo vánje in

zapah je odletel. V sobi pa so stali okrog mladega kralja mestni sve-

tovalci in med njimi stari Eizinger. Gróf Ureh je upri svoje oi v La-
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dislava, ki se je bied in prestrašen obrnil stráni; in tisina je nastala.

Eizinger je videl, kako kralju upadá srce in kako se vzbuja v njem

stará Ijubezen in spoštovanje do strijca in pogumno stopivši pred grófa

mu ree : „Védite, gróf celjski, da nimate ve pravice imenovati se

gubernatorja niti iana kraljeve rodbine. Kralj Ladislav Vam ukazuje,

da zapustite od te ure državo in palao."

Gróf pa se je bil umiril in dostojno odgovoril : „Tega mi ne

ukazuje kralj, ki ne more pozabiti ónega, ki je vedno zvesto slúžil

oetu njegovemu, ki mu je bránil mater, zapušeno in preganjano, ki

je zánj tolikrat zastavil imetek in življenje. Ne, dobrotljivi in plemeniti

kralj moj, on ni govoril teh besed. Iz tvojega srca, Eizinger, izvirajo

;

ti me rtiš, ker ti nisem pustil ropati kraljeve lastnine. Zanašatn se,

da sovraštvo tvoje ne bo izbrisalo zaslug mojih, in da tvoja hudobnost

ne bo premagala blagodušnosti kralja mojega." Kralj je bil ginen in

najveja nevarnost je pretila Eizingerjevemu naklepu; zviti mož je

opomnil brž vladarja, naj sam ponoví svoj úkaz in se spomni umor-

jenega trgovca Filipa. To je izdalo. Tiho in bojee je dejal kralj : „Moje

povelje je izrekel Eizinger." Molé se je gróf obrnil in zapustil sobo.

Zopet mu je naredila množica sovražnikov spoštljivo prostor, in nikdo

ga ni ustavljal, ko je zasedel na dvoriši konja in z Lambergarjem in

Rožekarjem zapušal kraljevi grád. Na ulicah pa je navalilo nánj Ijud-

stvo od vseh stranij s kamenjem, mei in sekirami. Gróf in sprem-

Ij evalci so zgrabili za orožje in skúšali prodreti živi jez. A razkaeno

Ijudstvo jih ni pustilo ni naprej ni nazaj, in e je jeden sovražnik

pádel, 'vzdisnila sta se dva na njegovem mestu. Bridkost in ježa se je

polastila Vitá Lazarja, ko je videl ta nejednaki boj, in vest ga je

zaela peci, da je zapustil v stiski gospoda svojega. ,,0 joj, nesreni,

blagi moj gospodar!" vskliknil je in izpodbodel konja in planil na

tolpo, ki je zastavljalo grofu pot. Gaz se je naredila in v vednem boji

je bežal gróf med Lambergarjem in Rožekarjem. Hrbet pa mu je bránil

Lazár s svojim hlapcem. Do koroških vrat so se priborili skozi besno

mešanstvo. Tam se je zgrudil Lazarjev konj. Brž ga je razjahal in

zgrabil z obema rokama me in zadržaval z Jarnojem vred tuleo mno-

žico, dokler mu niso omagale moci. Lazár in Jarnej, oba sta padla

pred koroškimi vráti na kup ubitih sovražnikov. Gróf se je rešil.

V tem pa je bilo Ijudstvo vlomilo v liišo grófovo in Filipovo

in kar se je le dalo polomiti in razdejatí, razdejalo se je. Do Kornelije

in Kláre je prišel prvi z Volbenkom Holzerjem Yiljem ; brez vspeha je lezel

od druge straní po lestvi k njima Cahej. Klin za klinom se mu je lomil, in

ravno v tretje se je pobiral poštenjak, ko sta ga pozdravili rešeni jetnici.
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Kako se je razveselil barou Benko svoje vnukinje, kako bistro-

umno je spoznal, kaj se piete med njo in Viljemom, in kako jima je

napravil svatbo, tega naše pero ne bi moglo pol tako lepo naslikati,

kakor fantazija Ijubeznivili bralk. Za Lazarjem je pretoil solzá najve

magister Petacij. Cahej pa se je po jedni stráni zgodopisja navelial

in po drugi jel premišljevati, e ne živí však krmár na deželi bolje,

kakor ubog jurist. Zadržavale so ga sicer razven Yiljema še miroljubne

pijavke, a v domovino ga je vleklá Klára, ki je bila zdaj mnogo pri-

jaznejša ž njim. Bližal se je dan, ko je imel odpotovati s Petacijem in

s Klaro proti jugu, in pozno v no je jemal slovo od svojih pijavk. Od

samé žalosti jim je zaspal pri mizi in dolga vreta prijateljev ga je pri-

peljala do stanovanja. Tam so ga naslonili na vráta in zapeli odhodnico,

jeden tovarišev je potrkal na duri, in ko so se odpirale, zaklicali so

:

„Ave, anima candida!" in Cahej se je zvalil strežniku v naróaj.

Oe Medved v Bistrici siná svojega ni bil tolikanj vesel, kolikor

je ta po svojem pismu priakoval. A rec se je razjasnila, ko mu prinese

oe list, še zapeaten, eš, naj mu ga prebere. Caheju je bilo pa že

toliko za ast, da je pisanje kar raztrgal. Na univerzi se res ni Bog

vé koliko nauil, a vendar dosti, da je zmotil Klaro in pregovoril Marka

Muma.

Ohranjenih je še nekaj temnih latinskih stihov magistra Petacija,

katere pisatelj teh vrstic tako tolmai, da je praznovala pod vlado Klárino

in vodstvom Cahejevim Murnova krma zlato svojo dobo.

Véliki gróf Ureh se je bil sicer zopet vmil na kraljevi dvor in

maševal se nad svojimi sovražniki. Njegovi roki je izroil zopet kralj

Ladislav državno kmilo. A baš ko je stal na vrhunci sláve svoje in

moci, zadela ga je usoda in izdihnil je silno svojo dušo pod ogerskimi

mei v Belem Grádu. Z njim je izumrl slávni celjski rod.

Podoba tvoja.

5j^ilá mi vera v sreo je odvzeta, A tvoja mi podoba obudila

Opore nade niso že imele

;

V Ijubezen vero spet in v mi r in sreCo,

Kalí Ijubezni, ki nam mir obeta, Novo je v prsih upanje vzgojila,

Umrie prej so, nego se razcvele. Ki vznáša kvišku dušo hrepeneo.

G lej, kakor dviga roža k solncu glavo

In kakor ptica Ijubi gnezdo svoje,

Buela srká iz cvetlíc vonjavo:

Takó te Ijubi vbogo srce moje

!

Tinea,
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Bájke in povesti o Gorjaneili.

Spisal J. Trdina.

23. Gospod Vedež.

staro Jero mi ni trebalo vec shajati se na daljnih spašnikih.

Ko se je porekla nekaj z gospodinjo svojo, pogodila se je z

njo žena moja in jo vzela za deklo. Izpolnila je pošteno ob-

Jjubo svojo: povedala mi je še mnoge zanimljive bájke in prigodbe iz

starega in novega veka. Pri južini smo se razgovarjali neko o na-

predku našega národa. Jera nas je molé poslušala. Ko nam je beseda

potekla, oglasila se je tudi ona. Dejala je: Slovenšina je dan danes

vsakdanja hrana. Kamor koli se pride, menijo se povsod, kdo je narod-

njak, kdo nemškutar, kaj zamišlja in snuje naša, kaj protivná stránka.

Jaz pa práv dobro pomnim tiste ase, ko niti najpametnejši Ijudje

niso niesa vedeli o slovenšini, ko so se pomenkovali celó duhovniki

med sabo najraj.ši po nemško, ko se je sramoval domaega jezika však,

kdfir je imel na sebi gosposko suknjo, brez razloka, naj je bila pla-

ana ali še na dolgu. Tudi mešani bahali in šopirili so se z nemšino,

sosebno mojstri in bogatini. Teh pa ni bilo malo za mladosti moje.

Takrat se je dobro živelo, pa tudi veliko zaslúžilo. Denár se je trkljal

od vseh stranij skupaj, da lovek skoraj ni vedel, od kod in za kaj.

Pred 1. 1848. je bil krvav trpin samo kmet, mešanu pa se ni godila

nobena sila. Hiša mu je stala cista, brez krajcarja dolga in na dnu

skrinje mu je ležala obsežna, usnjena mošna ali stará nogavica, vsa

natlaená s plesnjivimi križavci, šmarnimi tolarji in peticami. Rokodelec

je bil takrat gospod, ne pa usmiljenja vreden bera, kakor je zdaj. Slo-

vei evljar Rozman se je kdaj pohvalil: kakó bi jaz zdeloval, da nimara

vejih dohodkov nego kakov c. uradnik ali kakov župnik. On se ni lagal.

Pomoniki njegovi so živel i po grofovsko, jedli pišeeta, pili starino in

prejemali debelo plao, da je niso mogli zapraviti. Ne morete si skonij

misliti, kaki velikaši so bili v tisto sreno dobo trgovci. Denarja je

bilo na svetu kakor blata pa ni udo, da je obogatel však, e práv je

kupeva samo z iglami, koncern, gobo in trakovi. Y Novem Mestu

je prvakoval med trgovci poštenjak staré korenine Marin. V magazinih

in prodajalnicah svojih je nakopiil blaga, da bi bil zakladal z njim

laliko do malega pol kranjske dežele, in denarcev si je pripridil vec

nego jih ima zdaj vse Novo Mesto in ob jednem vseh pet bližnjih

župnij. Jedno her je dal Pilpohu, ki je bil vaša gnada, drugo pa
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(loktoju Rozini. Dan danes doktorjev vse mrgolí. Kdor ne vé, kako bi

obgovoril kakega škrica, rei mri: doktar, pa se bo práv malokdaj

zmotil. Pred štiridesetimi letí ni bilo také obilnosti. G. Rozina je bil prvi in

dolgo aša jedini doktor na vsem Dolenjskem. Kóje prišel semkaj, eudili

so se Ijudje in povpraševali, kaj pomení ta beseda? Zvédeli so, da so

doktorji veliki gospodje in uenjaki, ki poznajo vse cesarske in cer-

kvene zákone in vso pravico. Cuvši to novico gledali so g. Rozino in

mu se klanjali tako spoštljivo kakor okrožnemu glavarju ali pa prostú.

Kar je rekel on, bilo je kakor pribito. V vseh zborih je imel prvo

besedo in poglavitno veljavo. Prišlo je udovito leto 1848., ki nam je

prineslo brez konca in kraja vojská, puntov in zmešnjave. Povsod so

Ijudje vpili, da se more vse življenje predrugaiti, ali malokdo je vedel,

kakó. Sosebno gospôda so bili vsi omamljeni in zméteni. Doktorja

Rozine pa ni zapustil bistri razum, spoznal je précej prvi trenutek, kaj

je treba ukreniti in storiti. On ni mislil na svojo kori.st, nego na koris

svojega narodn, na blaginjo zanemarjene in zamorjene dolenjske kra-

jine. Dokázal je Novomešanom in drugim rojakom svojim, da so Slovenci

in jih pouil, kake pravice jim to daje, pa tudi kake dolžnosti jim to

nakladá. S prijatelji svojimi je ustanovil asnik, v katerem je naznanil

vsemu svetu, da je mtva Slovenija zopet oživela in se dvignila iz

tisoleinega groba. Osnoval je tudi slovensko družbo, ki se pa ni ime-

novala italnica nego nekako drugae. Casnika sam ni utegnil pisati,

ker je bil preobložen s svojimi opravili, dobil pa je zánj môžu, ki je bil

kakor navlaš ustvarjen za takov posel. *) Ime mu je bilo menda Francé,

to práv dobro pomnim, da se je pisal za Poláka. Bd je glávica, da

malo takib. Gospodje, ki so hodili v krino našo, niso ga mogli pre-

livaliti. V jeden glas so govorili, da se ne nahaja v vsi naši deželi ni

pet uradnikov, ki bi se mogli kósati ž njim v bistroumnosti, apretnosti

in uenosti. Navzlic ti spo.sobnosti imel je prccéj nizko službo v c.

sodi.ši. K nam je prišel dostikrat pit. Vselej smo se ga obve.selili, ker

nam je povedal marsikatero okroglo in se pomenkoval rad z vsakim

lovekom. Gospôda so mu oitali, da je velik j)ijanec. Vino je Ijubil

res morebiti bolj, nego se sme, ali brez škode zase in za druge: on

ni zapil niti zdravja, niti pameti, niti poštenja svojega. Ko ga je po-

cedil tri ali štiri staie merice, izvlekel je papir in svinnik t( r je pisaí

in pisal, dokler je bilo kaj praznega na papirji. V pol ure, kdaj še

prej, porkal je cele štiri straní. Svinnik pa mu je tekel, kakor !»

plesal ; tako urno ni znal sukati noben pisár pere.sa svojega. Kar je

*) asopis, katerega ima g. prof. Trdina tu v mislih, imenoval se je „S lo-

venie n s Dlat'. IzLajiil je 1. 1848. nekoliko aša v Novom M«slu.
,

Dcd.
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napísal pri vinu, nesel je potem za asnik svoj v tiskarnico. Mi kr-
marjevi dejali srao Poláku gospod Vede ž zato, ker so mu bile znane

vse novice, zgodbe in skrivnosti mestne in dežélske, Sam Bog vé, kdo

mu jih je razodeval. Nekateri so sodili, da dobiva z vseh stranij od znanih

in neznanih Ijudij pisana poroila, da bi jih priobil v asniku. Tudi

jaz sem vekrat videla, da je prišel kakov deek in mu stisnil v roke

pisemce, Ce sem ga vprašala, egav je, pokazal mi je osie in šinil iz

hiše. Ali jaz menim, da na ta nain ni mogel vsega zvédeti. Travnovka,

jako razumna žena, trdila je, da ima doma arobno zrcalo, v katerem

se vidi vsaka tajnost, ki se godi na svetu. Vekrat sem slišala, da

liodi uenjak, ki zlaga pratiko, v globoko rupo. V tem brezdnu opazuje

zvezde, katere razloi lahko tudi po dnevi. Po premikanji planetov

ugiblje, kako vreme bo bodoe leto in vednost svojo naznani po tem

v pratiki. Mislila sem: kaj, ko bi pozvedaval takisto tudi Polák

zgodbe in skrivnosti? Casnik svoj je spisoval torej brez težave, ker

mu novice niso nikoli pošle, ali dostikrat je tožil, da ne sme niti de-

setine tega dati natisniti, esar bi želel in kar bi trebalo. Gosposka je

nánj bistro prežala; zdel se ji je ne vém zakaj preglasen in nevaren.

Casnik so prejemale malo ne vse hiše, bral ga je v slast však mešan,

ki je znal nemški. G. Vedež je vzbujal v njem goreo Ijubezen do slo-

venšine. Trud njegov in doktorja Rozine je obrodil tako dober sad, da v

nekoliko mesecih ni bilo v mestu nobenega poštenega domaina vec, ki

bi se bil sramoval slovenské svoje matere in krvi in jezika našega. Dan

danes znajo rodoljubi lepše in spretneje govoriti Slovensko, nego so znali

takrat. Nemški pomenek ne uje se tako pogostoma iz ust njihovih, tudi

pojó po domae mnogo ve in bolj umétno in ubrano, nego se je pelo 1.

1848. Ali verjemite mi, da smo bili pa vendar za marsikako re onda veliko

bolj sreni nego smo zdaj. Med narodnjaki ni bilo ni prepira in sovraštva,

nikake zdražbe, nobenih strank. Mešane je vezalo tako prisrno prija-

teljstvo, tako splošna, zlata zloga, da mi ni moi dopovedati. Ziveli

smo kakor v raji. Ce se je osnoval kakov skupen sprehod na deželo,

vzeli so Slovensko zastavo, pa hajdi na Trško goro, v Otoec ali pa

bliže na Trate, v Portovo hosto ali kamo drugamo. Teh krasnih veselie

80 se udeležili vselej vsi mešani, kakor bi bili jedna družina,

jedna rodovina. Med to pšenico je rasla se vé da tu pa tam tudi

kaka Ijuljika ali tako poredkoma, da je ni mogla dosti onesnažiti. Ta
Ijuljika so pononjaki in postopai. Brez njih ga ni nobenega vejega

mesta. Nekoliko te sodrge se je nahajalo vedno tudi v Budolfovem.

L. 1848. rogovilila sta najbuje dva negódnika, ki sta imela oba jako

imovite in postené roditelje. Zvala sta se Grgi in Kórliek. Grgi je
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bil silen dolgin in strašno surov in nesramen lovek. Pretepal se je

skoraj však dan. Gorje tistemu, kdor se ga je bal. Ce mu se je pa

nasprotnik krepko upri, minila ga je kmalu srnost. Dobivši dve, tri

gorke pljuske je pobegnil. V porednosti je Grgia Korliek še pre-

kosal. Za Ijubico si je izbral ha, ha, ha — rno ciganko ! Kaj rad se je

ponášal in bahal s proštovo milostjo. Kvasil je, da ga povabi, kadar

koli se vidita, k sebi na pomenek in na južino. Práv za práv pa je

lazil h gospodu za to, da mu je tožaril in ovajal prijatelje in znance

svoje. Neko nedeljo so se zbrali mešani v Vragovem logu na veliko

veselico, na kateri so prepevali samo slovenské pesmi. Stojé zadaj med

tovariši zael je Korliek zabavljati : Tega páverskega krokanja sem že

sit. Pojdimo tja na óni le gri in zapojmo po nemško in kako táko,

da se bodo Slovenci jezili. Danes jim moramo nagajati, drugae bi

utegnili misliti, da se jih bojimo. Samopašna druhal je šla na gri, iz

radovednosti ali pa po neumnosti so se ji pridružili tudi nekateri me-

šani boljše bire. Zaeli so krožiti nemško pesen, v kateri so se po-

navljale vekrat besede, da se mora naše cesarstvo podati in podložiti

Nemcem. Pevcev ni nihe motil, razsajali in blazneli so slobodno, ko-

likor so hoteli. Zaradi miru jim niti g. Vedež ni rekel ni besede, v

asniku pa jih je potem boje práv pošteno okrcal in obral. Korliek in

svojat njegova so se zarotili, da mu se morajo maševati. Dogovorili

80 se, da ga bodo akali na cerkvenem shodu pri sv. Roku. Zveer,

ko bi se Ijudje razšli, planili bi po njem ter ga vrgli v vreo in na-

sekali. Na tak nain ne bi mogel ni védeti, kdo ga je mlátil in bati

se jim ne bi bilo nobene tožbe in kázni. — Lepše božje poti in svea-

nosti jaz ne poznám nego je prošenje pri sv. Poku v šmihelski župniji.

Kdor se hoe seznaniti z Dolenjci in z njih šegami, pridi tjakaj pa bo

gotovo zadovoljen. Našel bo Ijudi vsake vrste: Podgorce, Belokranjce,

dolinarje, mešane, kmete, obrtnike in vso trojno gospodo: pravo, jaro

in posiljeno. Hribek, na katerem stoji cerkev, je tako nizek, da ni-

kogar ne utrudi in tako blizu Novega Mesta, da zdrav lovek pol ure

nima kaj hoditi. Celo uro potrebuje komaj kak devetdesetleten starec

ali kak hromák. Jaz sem šla do zdaj še sleduje leto k sv. Roku in se

nisem nikoli pokesala. Kako prijazno se dviguje bela cerkvica na zeleni

gorici in kako na tanko se razlouje od tod vsaka hiša, vsako drevo,

vsaka cesta in steza v mestu in v obližji. Ce pripeká solnce, stopim

pod lipo ali pa v gosti gaj, ki se širi za cerkvijo. Ce nimam s sabo

dežnika, varuje me hosta za silo tudi dežja. Kamor koli se ozrem,

vidim povsod samé veselé Ijudi, o pogledu njihovem morala sem se vselej

veseliti tudi jaz. Pravijo, da Gorenjec, dokler je trezen, moli ali pa
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govori práv modro o vremenu in uhi svoji ; ko se upijani, pa da zgrabi

kol ali poleno in zane udrihati po glavah. Mi Dolenjci pa smo taki,

da nas dobra volja ne zapusti nikoli, naj smo trezni ali vinski. Komaj

zapazimo pred sabo polno kupico, nam že zakipi srce, da moramo peti.

Ce se praznuje kaka veja veselica, raznmeje se samo po sebi, da za-

htevamo tudi godbo in ples. Pri sv. Roku vidi se o taki priliki vsaka

zabáva in prijetnost, ki si je naš lovek le želeti in misliti more. Ma-

tere privedó s sabo otroke, fantje Ijubice, prijatelji prijatelje. Gospôda,

kmetje, rokodelci, pošli, dijaki — však stan se raduje in kratkoasi po

svoje, kakor mu se Ijubi: gredé, stojé, šedé ali ležé. Za odpustek skrbé

slastiarji, za telesne potrebe pa krmarji, mesarji in kruharice. Draginja

ni presilna : za pol goldinarja se iznebi, kdor ni pijanec in požeruh, vse

žeje in lakote. Pijo ga \si, najve pa še kmetje in sploh prosti Ijudje.

Vekrat se je že zgodilo, da se je zvédlo pri sv. Roku do sto véder

vina, sosebno prej, ko nas še ni imelo tako trdo za denár. O takó

obilni pijai obstal je že nekateri merikast škrie in zagodrnjal: Kmet

si ne bo opomogel nikoli, ker zatrati vse svoje krajcarje na vino o teh

nepotrebnih prošenjih. Nesrea njegova so prazniki, ki ga odvraajo

od dela pa tudi od vode, ki mu se zdi v také dni menda strupena.

Ta sodba mi se zdi prestroga in krivina. Delavnikov je v letu desetkrat

vec nego cerkvenih shodov. Prekrasno, povsod skrbno obdelano naše

polje, razprostirajoe se po bregovih in dolinah, spriuje jasno in glasno,

da izpolnuje dolenjski ratar vestno in marljivo dolžnosti svoje. Nilie

mu ne sme zameriti, ako hoe kdaj pozabiti brige in nadloge svoje in

se poveseliti in razvedriti kako urico v društvu sosedov in prijateljev

svojih. Dobre volje je bolj potreben, pa tudi bolj vreden nego však

drug, saj si jo bogme krvavo zaslúži, Kadar slišim tako bedasto gra-

janje, pride mi na misel stará naša pesem, ki ne poreem, da je pa-

metna ali ima v sebi vendar tudi nekoliko resnice : Bratje pijmo vince

— Naj voda tam stojí — Naj pije jo gospôda — K' za vince ne trpí.

Ni to se ne sme pozabiti, da gre pravi kmet k sv. Roku in na vsako

božjo pot najprej zaradi službe božje, na vino misii še le po sv. maši

in pridigi. Gospôda pa vidjo cerkev navadno le od zunaj, k sv. Roku

pridejo iz prazne radovednosti, da zijajo v dekleta in da morajo potem

doma povédati, egavo vino je bilo najslajše. L. 1848. vršilo se je to

naše prošenje še dosti bolj hrupno in radostno nego druga leta. In po

pravici. S kmeta je pádel za zmerom težki jarem tlake in desetine.

Nove svobode veselil se je práv po otroje, kajti takrat še nihe ni

mislil, da bo treba plaati tisto vražje „poškodovanje" (odškodovanje),

ki je zaprie toliko dolenjskim gospodarjem sapo. Dijaki in drugi národ-
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njaki so bili oduševljeni radi slovenšine, kateri se je priznala veljav-

nost tudi po zákonu. Ves hrib se je napolnil s srenimi Ijudmi. Pri

vseh odrih, v vseh drušinah so se razlegale pesmi, zdravijce, búrke,

šále, smeh, vriskanje in ukanje. Grašak iz bližnjega gradia je napá-

jal nekdanje svoje podložnike in se ni kar ni unejevoljil, ko so mu jeli,

grohotaje se, laziti samopašni kmetiški paglavci na kolena in mu se

obešati okoli vratú. Zagledavši evljarja Rozmana, ki je šel v letu komaj po

jedenkrát kamo iz mesta, podal mu je roko, nalil dve kupici in pil z njim

bratovšino! Zlahtni Pilpoh se je sprehajal prijazno s krmarico Koi-

ja.ško. Bábnica je bila še mlada, mono pri sebi in jako edna, da se

ni ustrážila vsakega dekleta. V tem neskonnem in splošnem zamikanji

je izginil, kakor vidite, však razloek med stanovi. Nekdo se domisli

„bratov Hrvatov", ki so se bas krvavo bojevali proti silovitim Mad-

žarjem in prosi znance, da bi se nabirali zánje darovi ! Ljudje so zavpili

:

Živio! in v etrt ure so nametali pol klobúka krajcarjev, grošev pa

tudi vejih denarjev. Zdaj se prikáže na hribu g. Vedež. Mladina za-

vrisne od veselja, da je letelo kar skozi ušesa. Dijak Tršinar, visok ko-

renjak, ki je stanoval vec let pri sosedu, in še nekateri drugi fantje

dvignejo ga in nosijo sem ter tja na ramah. Kamor koli so prišli z

njim, zagrmelo je v pozdrav : Živio, živio g. Polák ! Živela Slovenija

!

Pametni možje majali so z glavami in govorili: To se ne bo zvršilo o

dobro. Polák ima še majhno službo. Poglavarji njegovi so tukaj. Njega

asté, da ga bolj ne morejo, za njih se pa nihe ne briga. To jim se

gotovo za malo zdi. Bog daj, da bi bili krivi preroki, ali strah nas je,

da ga danes leto ne bomo videli pri sv. Roku. Stojé na nasipu pod

lipo je pridigal g. Vedež dobre pol ure vnemaje poslušalce svoje na

dosmrtno Ijubezen do matere Slovenije. Z iskrenim govorom svojim je Ijudi

tako gánil in razpalil, da so jokali, objemali jeden druzega in g povzdig-

nenimi rokami prisezali zvestobo slovenski domovini. Práv lepo je za-

hvalil mladenie, ki so ga nosili, potem pa jim je dejal smehljaje se:

Denašnji dan mi ostane v spominu do zadnjega trenutka mojega, ali

na svetu je že tako, da ni nobene sree brez nesree. V tem, ko me sla-

vite vi veliko bolj nego sem vreden, prežé náme ne dale od tod sovražniki

moji z vreo, v katero me mislijo nocoj stlaiti in namahati zato, ker

sem jim povedal v asniku svojem resnico. Dijaki se spogledajo, vodník

njihov Tršinar se zakolne : Mi smo Vam poroki, da se to ne bo nikoli

zgodilo ali prosimo Vas, da nam sovražnike svoje imenujete. G. Vedež

ni hotel nikogar ovaditi, mahnivši z roko je pustil fante in se zamešal

med tovariše in staré prijatelje. Dijaki so se posvetovali, kako bi za-

sledili lopove, ki so hoteli osramotiti Ijubljenca njihovega. Sum jim je
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letel na pet negodnikov, sosebno pa na Grgia in Korlika, ker sta

bila onadva v mestu glavna nemirnjaka. Zarotnikov ni bilo treba dolgo

iskati. Tršinar ja je našel v tesnem jarku, po katerem se gre od sv.

Roka proti Smibelu. Korliek je držal v roki culico, v kateri je bila

vreca. Ker se je delala že noc, nista zapažila, da se je skril v bližnje

grmovje in ja poslušal. Pomenkovala sta se, da bosta napadla g. Vedeža

v jarku, ko pôjde po navadi svoji med zadnjimi tod domov. Dejavši ga

v vreo zazvižgala bosta trikrát na prste. To znamenje bo zbralo vse

tovariše. G. Vedeža bodo odnesli v hosto in ga tamo nabíjali, dokler

se ne bodo naveliali. Tršinar ostane in odide nazaj k dijakom ter jim

naznani, kaj je zvédel. Nastopila je noc, ki je bila lepa in svetla. Ljudje

so se napotili domov z veine že popoludne, o mraku se je prostor

okoli cerkve izpraznil skoraj povsem. Toil je še samo jeden krmár,

pri njem so pili Korlikovi tovariši. Sim pa tam je stala kaka grua

veseljakov, prepevajoih zaljubljene ene in kvante in je taval in za-

letaval se kak posamezen pijanec, dokler ga ni položilo vino na trdo

zemljo. Pod cerkvijo je rasla veliká, stará lipa, katero so že dávno

posekali. Pod njo se je šalil g. Vedež z godci in mladimi mešani,

estilci in prijatelji svojimi. Tršinar zašepeta dijakom, da treba iti na

delo. Šli so v jarek in zasaili oba zarotnika. Grgi se jim je iztrgal

in pobegnil. Korlika pa je zmašil Tršinar v vreo in ga zadel na ramo.

Breme ga ni dosti težilo. Tekel je ž njim po jarku navzdol, potem pa

zavivši na levo po poti, ki gre pod hribom v gošavo. V ti hosti se

ni bilo bati nobene prie. Fantje obesijo vrsto zavezano vreo na mono
vejo visokega drevesa ali práv nizko, niti seženj nad zemljo. Korliek,

slab junák kakor Grgi, ustrašil se je sovražnega zaskoka tako silno,

da je omedlel in ni vedel niesa, kaj delajo ž njim. Ko se je predramil,

bingljal je že z drevesa. Slišal je na pol glasen razgovor, ali ni mogel

razumeti ni besede. Po vreci je jela tipati mrzla roka. Korliek util

jo je na rami, na glavi in za vratom, potem mu se je zdelo, da se

pomie polagoma po hrbtu doli proti nogam. Ko je otipala kraj, ka-

terega je najbrž Ískala, zavpil je nekdo z gromovitim glasom: Udri!

Zdajci so zaeli padati na jetnika od vseh stranij udarci, rezki, bridki

in gosti kakor rogljata suha toa. Zaman je javkal in klical na pomo,
zaman se zvijal in meteljal v záporu svojem. Premetavanje mu nadloge

ni zmanjšalo nego jo povealo in pomnožilo. Prej so letele šibe samo

na jedno in to na tisto mesto, katero je odloila zánje priroda in šega

vseh národov, zdaj pa so ga smukale tudi po nogah, po rokah in celo

po glavi. Se ez štirinajst dnij mu je bil obraz ves lisast in roke polne

križajoih se, rnih in sinjih prog in riž. Ko so dijaki mi.slili, da so
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ga dovolj kaznovali, izginili so natihoma kakor sence; v gozdu ostal

je Korliek sam. Bil je tako stepen, da se nekaj aša ni mogel ni

ganiti. Ali šibe še niso bile najveja beda, ki je prišla ta veer nánj.

Komaj so ga pustili sovražniki, jele so mu se prikazovati vsakovrstne

neznanske pošasti, da nas varujta Bog in mati božja také groze. Stra-

šilo ga je neprenelioraa vso dolgo no do solnnega vzhoda. lovek se

mora uditi, da je ostal živ in zdrav. Najprej se je oglasil nad njim

uk. Tudi na bližnjih drevesih vpili so uki in sove. Teh ptiev se je

bal že od nekdaj, k^r^r je slišal vedno, da so budourniki, ki naznanjajo

smrt, ogenj, too ali kako drugo veliko nesreo. Ko je potihnilo sko-

vikanje, zaula se je tožna mrtvaška pesem. Korliku je strah oživil

ude. Vzel je iz žepa noži, da bi razparal vreo in pobegnil. Naredivši

majhno linico odskoil je nazaj. Mimo njega je šel sprevod. Beli možje

brpz glav so nešli odprto rakev, v kateri je ležal krvav in razmesarjen

mrli. Korliek zamiži, da ne bi gledal te strahote. Ko zopet odpre oi,

zijal je vánj ogromen vol, iz gobca mu je švigal plame. Za njim se je

prikázal krilat, ognjen zmaj, še stokrát groznejši od vola. Priletele

80 potem dolge, rudee kae. Zadnja je bila bela in na glavi je imela

svetlo krono. V nji je bil ndelan žiahten kame, ki se je svetil kakor

solnce. Kae so strašno sikale in pomaljale proti njem strupena želá,

da bi ga piile. Zdajci privrši silná reka. Iz nje vzdigovale so

velikánske ribe ostudne svoje glave. Zaganjale so se vánj od vseh stranij,

da bi ga pozrie. In tako je zamenila jedna nakáza drugo. Proti jutru

80 izginile pošasti, zabuala pa je nevihta, kakeršne še ni doživel Kor-

liek. Polomila je vse drevje okoli njega in se zaletavala v hrib, da

se je tresel kakor mrzlien bolnik. Vihar je metal vrece gori in doli

in sim ter tja, da so vse kosti pokale v jetniku. Butilo ga je však

hip ob zemljo ali pa ob veje in deblo. Tisto no je divjala nevihta

tudi v Novem Mestu. S hiše naše je vrgla vec nego sto košov opeke

in na sprednjem konci nam je pobila vsa okna. Med viharjem je tudi

grmelo in treskalo skoraj brez preslt;dka. Strela je zapálila dva mestna

kozolca. Izbeganemu Korliku se je dozdevalo, da se je omajal ves

svet in zael plesati okoli njega. Najprej mu je priskakal pred oi
Ijubenski lírib, potem Rasno, Mihovo in Gorjanci. Se huje pa je ostrmel

in zatrepetal, ko se je užgala gora za goro, vas za vasjo in napósled

tudi Novo Mesto. Rojstvena hiša njegova je stala vsa v plameu. Obup

mu dá srnost, da prereže vreo. Stopil je na zemljo in se uveril, da

to, kar je videla zmešana njegova glava, ni bil požar nego svetloba

vzhajajoega solnca. Tako trdo se je pokoril lahkomiselni postopa za

hudobno svojo nakano! Domov je prišel bied kakor smrt. Kazen, ka-
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tero je pretrpel, ostala je Ijudem dolgo aša skoraj neznana. Dijaki so

molali, ker so se báli profesorjev, ki bi bili za takov prestopek za-

podili brez dvojbe marsikoga iz šole. Korliek sam pa tudi ni hotel

povedati neizreene svoje šramote. Materi svoji se ja nalagál, da so

ga prijeli razbojniki ter ga zvezali in ga zavlekli v hosto. Tamo pa

si je oprostil roke in jim se bránil tako junaško, da so ga morali

pustiti, V temi je zablodil, prenoil v gozdu in videl tiste prikazni, o

katerih sem vam pripovedovala. —
Kar so ugibali g. Vedeževi prijatelji, uresniilo se je že cez dobre

štiri mesece. Gospôda so ga premaknili iz Novega Mesta o božii 1. 1848.

Dobil je službo, e me spomin ne vára, v Ribnici. Ubogi Sloveniji pa

so dali sovražniki njeni piti omotice ter jo položili na posteljo, na

kateri je spala trdno in zdržema do 1. 1865. Tisto leto so prekrstili

Novo Mesto v Rudolfovo. To sveanost so prišli praznovat iz Ljub-

Ijane prekrásni junaki v rudeih srajcah. Stopivší k spei Sloveniji

so zavrisnili: Noc in téma je minila, zopet nam sveti jase, prijazen

dan, as je, da vstaneš in se veseliš otrok in prijateljev svojih. Slo-

venija se je dvignila in od takrat se ni dala ve omotiti. V prvi vrsti

tistih, ki so jo oduševljeno pozdravili, stal je Korliek, za vzgled vsem

mešanom in v oiten dokaz, da nekateremu loveku ni treba ustnih

naukov, nego da ga spametuje tudi — kaka vreca!

Glad.

a| bogastvo radostívo se mnóg
Vse žive dní ovíva,

A njega brat nesreen, ubóg

Zle sólze vedno prolíva.

Dspava ga lákot i solzä,

Ce révež utrujen léže,

I jutro budí tugonôsno ga,

Da novih mu žálostij reže.

|dor z vroimi sólzami súh kruh jé,

Ternu pa dobro né,

A kdor ni plésníve néma skórje,

Oh, njemu je górje.

^:ovražna sléharna je boles,

A vseh najhujša je tá,

e lakota zla ti bésno divjá,

A némaš ni grižljaja jes.

3.

^

Kakó grení živénje glád,

Kakó nas gríze Jád,

Kakó najblážja uvstva morí . . .

Oh, to bolí

!

Kakó bi vse béde bil z málim otét

Dbôžni Ijud lehkó,

e bogáti — a tího, srcé bolnó

:

Le zase je vsakdo vnét.

J. Kržišnik.
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Slávni Slovenei.

ií.

PeterPavel Glavar.
Spisal Ivan Vrhovec.

(Dalje.)

O novi maši je odšel glavar v Testaferatovem naroilu v Ko-

menclo. Dospel je tja zveer. Sluajno- pride kmalu za njim

tudi Bitenc, odstavljeni oskrbnik v župnikovo sobo. Glavarja

ugledavši se je prestrašil mož neizreeno ter takoj ugenil, emu je mladi

lovek tu. Glavar mu takoj ta veer ni hotel razodeti naroila svojega,

pac pa je storil to drugi dan po obedu. Bitenc je bil ves potrt ter ob-

Ijubil tekom treh dnij vse raune v red spraviti in res je delal noc in

dan, izvzimši oni as, ko je moral iti po svojih duhóvskih opravkih.

Ko je Glavar to poroil Testaferati, odgovoril mu je le-ta: „Ne vérujte

mu ni, ker také obljube je meni delal že tisokrat in bodite kakor raz-

dražen lev. Ne prizanašajte mu, ker ne zaslúži ozira ali poštovanja.

Neskonno je zlorabil mojo dobrotljivost in dolgo potrpežljivost. Neizre-

eno me je razžalil in razkail. Ako bi imel kaj pomisleka, ne bil bi

me prisilil tako dale, da sem moral Vas tja posiati s tolikimi stroški

in nevarnostimi. Bodite tako dobri, pak se znosite záme nad njim ter

mu pokažite velik razloek med menoj in med njim, ker ravnati je

hotel z menoj, kakor bi bila vrstnika in si jednaka, ta hribovec, stvar,

ki sem jo jaz povzdignil do koopeiature in oskrbovanja imetja svojega.

Jedno celo leto mi ni niti pisal ter ne poroil, kaj se je v Komendi

godilo ; zato mu nisem ve pisal po ónem pismu, katero sem mu, kakor

veste, pretrgano poslal nazaj zavoljo nespodobnih izrazov, s katerimi

mi je pisal. Jaz neem ni ve o njem vedeti ter ga noem delj trpeti

v svoji Komendi. Ko Vam bo oddal raune, zapodite ga z zanievanjem

in sramoto, ker ni zaslúžil dobrôt, ki sem mu jih skazal." (Pismo

15. októbra 1744.)

Testaferata je bil sila razjarjen nánj ter izroil oskrbovanja

zaasno Glavarju, ki pak je vedel, da bode gotovo on sam Bitenev

definitívni naslednik. Testaferata je to tudi želel, toda previdni gospod

je hotel Glavarja najprej poskusiti, e se mu sme tudi zaupati ; zato

mu je le naroil, naj pozve za kakega bogabojeega in sposobnega du-

hovnika, ki bi hotel prevzeti oskrbovanje in kaplanijo v Komendi, kajti

pravico, župnika in kaplane nastavljati, imel je Testaferata. Kadar ga
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bo pa našel, naj mu ne pové tega takoj, ampak naj opise Testaferati

vse njegove lastnosti in sposobnosti. Znova pa mu zabiuje, da mora

dati novi oskrbnik vso potrebno varnost, da bode dobro in vestno

oskrboval (Pismo 15. októbra 1744.)

Da bi pak Glavarja vspodbudil k vestnemu in pridnemu pregledo-

vanji Bitencevih raunov, dostavil je konec pisma svojega nekaj, s imer

je vedel, da bo zeló ustregel Glavarju. Pred mnogimi leti je namre

posodil Testaferata blagajnici cesarski 1650 gld., na katere je že skoraj

popolnoma pozabil, ker ni dobival od njih niti obrestij. Ko sta ga

Glavar in župnik Rogelj spomnila te svote, dejal je Testaferata, da bi

bil morebiti pri volji ustanoviti beneficij še za tretjega duhovniká v

Komendi. Glavar naj pozve, e bode ta svota zadostovala; obresti pak

mu je podaril takoj (Pismo 15. októbra 1744.)

Tz tega je Glavar lehko posnel, da ga je odmenil Testaferata na-

slednikom Bitenevim. Z vso mladeniško navdušenostjo se je oprijel

svojega svetega poklica, pridigoval, izpovedoval in hodil v daljne kraje

obhajat, kar je bilo onemoglemu in starému župniku jako vše, da ga

Testaferati ni mogel dosti prebvaliti. Na to pak je le-ta odgovoril : „To

je res vse lepo in dobro, toda jaz ga (n. Glavarja) nisem zato v Ko-

mendo poslal, ampak zato, da pregleda Biteneve raune." In ko je

Glavar tožil ob obilih opravkih, odgovoril mu je ravno tako, ter mu
svetoval, naj opusti vse drugo ter pregleduje le raune (Pismo 31. de-

cembra 1744. in 28. januarija 1745.)

Iz tega je pac dovolj razvidno, da je šel Glavar na Laško samo

zavoljo opravkov ter mu morebiti še na mislih ni bilo, iti oeta iskat,

vsaj dokazati se to ne dá.

Pregleduje Biteneve raune je Glavar spoznal, da bi bilo oskrbo-

vanje Komende zánj zlata žila, ter sklenil ta posel dobiti. Toda bistra gla-

vica je hotela, da bi mu nosilo oskrbovanje kolikor moci velik do-

biek, seveda po pošteni poti. Ker se mu je zdelo, da mu misii Testa-

ferata oddati Komendo, jel je župniku Roglju praviti, da ne bo ostal

v Komendi, ampak da se bo vrnil na Laško kot „maestro di casa",

na kar pak gotovo resno ni mislil. Saj vémo, kakšne dohodke je imel

in kako hlapevsko službico. Rogelj je to Testaferati poroil. Ves izne-

naden je Testaferata prosil Roglja, naj za božjo voljo Glavarju prigo-

varja, da ostane v Komendi ter prevzame stalno oskrbovanje in kapla-

nijo, kajti dal mu bode prednost pred vsakim drugim. (Tega ni bilo

treba zatrjevati; to je Glavar že sam vedel.) Prigovarja naj mu, naj si

izbije Italijo iz glave. Kaj li hoe v Italiji? V tem kratkem asu,

odkar opravlja obe službi, oskrbnikovo in kaplanovo, spoznal je pac,
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da je to bolje, kakor biti hišnik v Askoliju. Na kako faro na Laškem

mu ni treba misliti, zato imajo domainov dovolj. Kaj pak le še na

kako opatijo! Za Boga! teh plemii iz poznanih hiš ne dobe, kaj še

li on, Glavar, ki je ves nepoznan in „persona ordinaria!" Celo Testa-

ferata, ki je slúžil papežu že toliko let in ki je bil iz poznané rodo-

vine, ni dosegel niesa. Glavar naj le ostane v Komendi. Ce bi bili opravki

zánj le preobili, pripravljen je celo dati mu substituta. Neki Wolka (Bolha ?

Volkar?) in neki Boštjan Kern bi pa rada vzela Komendo v oskrbo-

vanje, a ne smatra sposobnim niti jednega niti druzega, pa pa zaupa

popolnoma Glavarju. Rogelj naj torej nikar ne zamudi Glavarju prigo-

varjati (Pismo 31. decembra 1744.)

Toda Glavar se ni dal pregovoriti, ali bolje reeno, hotel je pora-

biti ugodno priliko ter Testaferato prisiliti, da bi mu izroil oskrbo-

vanje pod najugodnejšimi pogoji. Zato je na videz iskal Ijudij, ki bi

hoteli Komendo oskrbovati, ter jih potem Testaferati priporoil, ob jednem

pa tudi njihov znaaj popisal, kakor mu je naroil Testaferata. A k

nesreci je naletel vselej na také Ijudi, o katerih je vedel, da Testaferati

ne bodo po godu. Najprej je nasvetoval Boštjana Kerna, na kar pak je

Testaferata odgovoril, da ima ta mož mnogo napak, zlasti to, da rad

pije, kar je neki v Germaniji (to se pravi na Kranjskem) celo preve

navada (Pismo 11. marca 1745.)

O neki priliki se je pak moral Glavar vendar zagovoriti ter preve

povédati, kajti Testaferata mu je dejal: „Jaz vém, da ste jedenkrát

želeli dobiti oskrbovanje in kaplanijo, a sedaj, ko Vam oboje ponujam,

ne marate zánjo," (pi.smo 8. aprila 1745.) za kar pak se je Glavar

malo zmenil, ter dejal, da pôjde ali v Gradec ali na Dunaj
svoje studije dopolnit ali pak bo prišel na Laško kot „maestro di casa,"

o emer je že prej nekaterikrat govoril (Pismo 24. decembra 1744.) To

vedno obotavljanje je napravilo Testaferato tako hudomu.snega, da mu
je dejal: „Vi delate raun brez mene." Jaz Vam ne bom dovolil vstopa

v svojo hišo, ker se branite mojega kruha (Pismo 27. majnika 1745.)

Tndi je Testaferata spoznal Glavarja, da ga namre ni misel žrtvovati

se morebiti zánj, ampak da gleda na to, da se najprej sam okoristi,

kar je pa lehko umljivo. Da bi ga storil nekoliko voljnejšega, opomnil

ga je ónih 1 650 gld , ki jih je posodil cesarski blagajnici. Ako Glavar

obljubi, da bo ostal v Komendi, pripravljen je podariti mu jih v ustanovo

beneficija v Komendi (Glej str. 000.) Glavar si je to samo zapomnil,

a obljubiti ni maral se, ker je vedel, da bo Testaferato mogel še huje

pritisniti. Dejal si je lehko, da je zopet nekaj dosegel, a dosei je

hotel vec.
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Sicer pak brez zaprek v Komendi ne bi bil mogel ostati, ko bi

bil tudi hotel. Arhidijakon gorenjski, neki Petazzi, delal mu je ovire in

težave. Zugal mu je, da mu bo prepovedal mašo brati, ako prevzame

kaplanovo službo. Zakaj mu je toliko nasprotoval, ne vémo ; celo Testa-

ferata, komur je Glavar pisal o tem, ni mogel uganiti; mogoe pak,

da zato, ker je bil Glavar nezakonski otrok. Iz Komende

izgnani Bitenc je šel namre k Petazziju ter mu povedal, kaj se govori

o Glavarji in Testaferati. (Pismo 3. junija 1745.) Znositi se je hotel

nad Testaferato in Glavarjem, ki ga je izpodrinil iz Komende. Ce bi

torej tudi hotel ostati, dpjal je Glavar, že zaradi Petazzija ne more. Zato

je treba zopet papeževega dovoljenja in e mu ga hoe Testaferata pre-

skrbeti na svoje stroške, potem bo morebiti ostal (Pismo 3. junija 1745.)

Sicer je potrkal Glavar zopet na njegov mošniek, a kaj je hotel Te-

staferata storiti, ko si ni vedel drugae pomagati. Glavar mu je sicer

res zopet nasvetoval nekega Jozefa Klemenca, toda tudi o tem ni hotel

Testaferata niesa védeti, kajti le-ta je hotel prevzeti samo kaplanijo, ne

pa tudi oskrbovanja ; deliti pa ni maral. Storil bi to še le po tem, ko

bi res ne bilo zaslediti nobenega sposobnega, ki bi hotel prevzeti oba

posla. Kaj je hotel Testaferata storiti? „Zopet bode dalo to neko-

liko stroškov," dejal je, „a tudi to dobro Vam hoem storiti." Ob jed-

nem pak je odgovoril Testaferata še na nekaj druzega. Sedaj še le

je izrazil namre Glavar Testaferati sumnjo svojo, da bi utegnil biti o n

njegov o e. Cejeo tem zinil že poprej kaj, morebiti na Laškem, ne

vémo. Jedino, kar bi podpiralo to misel, so Testaferatove besede, v ka-

terih zatrjuje le-ta, da je storil iz Ijubezni do Boga, kar mu je skazal

dobrôt in ne morebiti iz kakega druzega domišljevanega nagiba. Seveda,

Glavar sam je bil ob istinitosti tega, kar so mu morebiti Ijudje, zlasti

Bitenc, pripovedovali o njegovem rojstvu, preprian, sicer bi bilo ne-

umevno, kako je mogel darovati prvo sv. mašo v Testaferatov namen.

Ako ni bil njegov oe, bil mu je po tem takem skoraj popolnoma tuj

lovek in v namen takih se tako važno opravilo ne daruje.

Sedaj, ko je bival že skoraj jedno leto na Kranjskem in uganil,

da ga meni Testaferata po vsaki ceni pridržati v Komendi, postal je

srnejši in ponovil svojo sumnjo, e j o je sploh katerikrat poprej izrazil,

ter tožil, kako nesreen lovek je.

A Testaferata mu je odpisal : „Slabo misel, v kateri se nahajate,

ki sem jo vedno zanikal in o kateri bom vedno dejal, da je popolnoma

napana, na strán pušaje, odgovarjam Vašemu pismu od 18. majnika.

Dejali ste mi, da se utite najbolj nesrenega loveka na svetu; v res-

nici pak ste dospeli do tega, kar jih mnogo, tudi po velikih revah, ni
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doseglo. V minulili letih življenja svojega ste morali prebití mnogo
rev, trpljenja in nesree. Toda kdo na tem svetu je brez nezgod in

križev" (Pismo 3. junija 1745.)

Glavar pak s tem odgovorom ni bil zadovoljen ampak šel je dalje

in poskusil vse naine, s katerimi je menil prisiliti Testaferato do

izjave, da je res njegov oe. Najprej ga je vprašal, kaj naj stori v neki

koljivi stvari. Neki Vrban Rozman, podložnik komenski, živel je, da-

si tudi oženjen, s sestro svoje žene v tako intimni zvezi, da mu je

le-ta porodila fantia. In v ravno tisti vaši se je prigodila ta nesrea

tudi neki Katarini Kurant. Terna prigodkoma je Glavar dodal tudi

svojo sumnjo gledé rojstva svojega. V vejo zadrego bi glavar Testafe-

rate, e je bil res njegov oe, ne mogel spraviti, kakor z zahtevo, naj

on, komendator, razsodi, kaka kazen naj se náloži tem grešnikom.

Testaferata se je pri prejemu tega pisma silno razgrel in jako

ostro je odgovoril Glavarju, ki je postal tako sran, da je jel Testa-

ferati žugati (s im ne vémo, morebiti s tem, da bo objavil skrivnost,

kajti pisma Glavarjeva, pošiljana na Laško Testaferati, našla se niso

v Komendi, razven ónih od 1. 1751.) „Na Vaše pismo odgovarjam z

malimi besedami reko, da ste se lotili znova pogrevati in premišljevati

staré stvari, ki so se prigodile že pred toliko asom. Delate si zeló

nepotrebne neprilike in jezo, ki je odve. Hoteli ste mi z raznim pre-

drznim in nesramnim jezikovanjem oitati, kar sem Vam pisal in na

kar se vec ne spominjam. Jaz bi mogel in znal odbiti dobro však nápad,

a ne maram tega storiti, ker nisva vrstnika. Zato raj ši molim in ob-

žalujem zeló Vašo predrznost, s katero ste mi pisali v taki obliki, meni,

ki sem "Vam storil vendar toliko dobrôt. To, kar sem Vam pisal, pisal sem

po pravici in Vi morate misii moje sprejemati vedno s potrpežljivostjo

in ne oporekati, kakor ste to storili, napravivší me zeló slabovoljnega.

Popustite to svojo grdo in predrzno navado, ker taká korespondenca se

ne ujema z Vam že storjenimi dobrotami in z ónimi, ki Vam jih morem
še storiti" (Pismo 24. junija 1745.)

Odgovoril je pa tudi na vprašanje, kaka kazen se nalôži ome-

njenim grešnikom: (Pismo 24. junija 1745.) „Ker také grozne pregrehe

razven cerkvenih kaznij tudi od straní gosposke ne smejo nekaznovane

ostati in ker me vprašate, kako se Vam je vešti in v kako kazen jih

morate obsoditi in koliko novcev morajo plaati, posvetoval sem se

nalaš s prístavom svojim. Le-ta mi je dejal, da se na Laškem v pa-

peževih deželah taki grešniki obsojajo na galéjo za vse življenje, ali

vsaj zaasno, e se namre ni rabila sila." V zeló pregrešnih sluajih

(stuprum et incestum) obsojajo se celo na smrt. Priživ na kako višjo
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instanco je celo nemogo. Takó je vsaj v Italiji, v papeževih deželah;

ker pa Testaferata ne vé, kakó se na Kranjskem glasé postave za také

sluaje, zato naj povpraša Glavar sam svojega advokáta ali solicitatorja.

Predno pak je Glavar prejel to písmo, osril se je in zahteval

od Testaferate, naj mu odgovori svojerono. Došlej je stari mož vsa

pisma narekoval ter jih le podpisoval. Ker pak je Glavar mislil, da

Testaferata vendar ne more svojemu tajniku narekavati odgovora, je li

njegov oe ali ne, zato je zahteval svojeronega odgovora.

In Testaferata mu ga je dal: „S tem odgovarjam na Vaše pismo

od 22. junija, v katerem me hoete zavezati, naj Vam kadar koli svoje-

rono odpišem. Vendar pa bi morali védeti, da ne trpim malo, e naj

sem sklonjen, in zato plaujem tajnika. Sicer pak mi pišete s tako malo

spoštljivostjo in tako brezmerno, da bi odgovora še ne zaslúžili ne,

temve, ker mi napravlja toliko truda in težav, e naj Vam svoje-

rono pišem. Vi mi odbíjate však predlog, vsako besedo, kakor bi bila

midva vrstnika, in se ne umete držati v potrebnih mejah, da samega

sebe spoznáte in premislite, komu pišete. Grajal sem Vas že vekrat

in želel bi, da to pot zadnjikrat, da ne bi bil prisiljen, vsako dopiso-

vanje z Vami pretrgati. Res, iz poetka sem mislil, da je le izgovor, kar

ste mi pisali ob ovirah in pretenji, s katerim Vas nadleguje Karol Pe-

tazzi, da ne bi Vas jaz silil ostati v Komendi za oskrbnika in kaplána. A
premislil sem se potem takoj ter se preprial o resnici, kar ste raz-

videli tudi iz pisem. Ni se Vam bilo treba torej opravievati in mi

ne z gori omenjenim pismom pošiljati pozvalnega dekreta in privatnega

lista, ki Vam ga je pisal arhidijakon. Pošiljam Vam ga v prilogi nazaj

... Ne mislite si torej življenja bridkejšega, kakor je; e ste bili toliko

nesreni, da ste se rodili od gotove matere in negotovega oeta, pomi-

slite, da niste bili prvi in tudi ne boste zadnji. Toda mene ne dolžite

ve, kakor dela to gospod arhidijakon v svoji slabi veri. Kajti zanikal

bodem vedno in e treba tudi pred sodišem, ker morem také sluaje

navesti, ki mojo nedolžnost potrjujejo, in da je bila Vaša mati sv . . . .

in za vsakega na prodaj. e sem storil zánjo kaj, zgodilo se je to zgolj

iz kršanske Ijubezni, da bi ji pogladil pot, da bi si dobila moža, kar

se ji je tudi posreilo, in da bi jo odtrgal od grešnega življenja, ki ga je

še nadaljevala, ko je šla že iz moje službe. In kar sem storil za Vas,

storil sem zgolj iz Ijubezni do Boga, in ne iz kakega druzega domišlje-

vanega razloga. Zato si, za Boga, izbijte iz glave te napane misii in ne

predrznite se mi jih še kedaj ponoviti; kajti, ako sem dozdaj tako ne-

sramno obdolževanje prenášal, ne vém, kaj bom storil v prihodnje. Pri-

poroajte se še nadalje Bogu ter si ne zapirajte srca mojega s takimi
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brezmernimi in nesramnimi pismi. Moje srce je še pripravljeno, Vam
skazovati dobrote, ako mi Bog dá življenje; a pišite mirneje, ozirneje

in pohlevneje ter pustite na strán toliko jeze in žuganja. Ne predrznite

se odbijati vsako mojih besedij ; kajti jaz ponavljam: mi dva nisva vrst-

nika in velik razloek je med menoj in Vami,

Ponavljam Vam, kar sem Vam sicer že dejal v driizih pismih, da

sem pripravljen skazovati Vam dobrote in Vas zadovoljevati v Vaših

željah, da Vam mislim podariti in odstopiti omenjena tri posojila, ki

sem jib posodil na raun komende svoje v vojskino blagajnico in o

katerih sem Vam pisal, da Vam jih bom kmalu podaril. Toda Vi se

razgrevate ter mi žugate, da, ,e jih Vam ne odstopim tako reko précej,

da boste popustili in šli iz Komende, ne da bi se dalje brigali in mi

poiskali dobrega in sposobnega duhovnika, ki bi hotel prevzeti jedno

in drugo službo in, e bi se to ne dalo, vzel komendo v najem, kakor

sem Vam že pisal ter Vam dal vso pravico, reko, da bom z vsem

zadovoljen, kar boste ukrenili.

Pa povejte mi za Boga, kje ste se priuili takega surovega in

nesramnega vedenja, z žuganjem in tako reko s palico v roki milosti

prositi? Bržkone v Senji, med Morlaki. Ako je tam taká navada, ki

jo imenujem barbarsko, ravná se pak sicer drugod po vsem svetu dru-

gae. Prihaja se s prošnjami, ne z žuganjem. V ti udni in navadni

obliki me odganjate le od sebe, namesto da bi me pridobili.

A znova Vam zagotavljam, da Vas hoem zadovoljiti in tega, kar

bom mogel storiti, gotovo ne bom opustil. Toda imejte potrpljenje ter

verujte, da nisem lovek, ki blebee in se sladká. Ne obupajte in ko-

neno ne pokazíte se. Konajte svoje delo in ker ste došlej že toliko

storili iz Ijubezni do mene, venajte ga s tem, da oddaste mojo ko-

mendo ali v oskrbovanje ali v najem, in ne pride naj Vam niti v

sanjah na misel, oddaljiti se od teh krajev, predno niste storili in

izveli ali jedno ali drugo, e bi Vam ne ugajalo, da ostanete sami

ter prevzamete oboje, oskrbovanje in kaplanijo
; kajti vedno Vam bodera

dal prednost pred vsakim drugim, vsaj kot oskrbniku. Toliko je, kar

sem Vam moral odgovoriti na Vaše pismo itd.

Pietro Giacomo Testaferrata. " *)

*) Respondo alla sua de 22. Giiigno, . . . dicendoli, ehe V. S. vuol obbligarmi
a doverli rjspondere di pugno proprio, quando sa, o almen dourebbe sapere, ehe
patisco io non poco, lo star enrvo, e per tal effetto tengo io e salario il Segretario.
Mi serive poi Ella con si poco rispetto, e si effrenatto, ehe non meritarebbe, ehe
io le rispondessi e molto meno, ehe mi dassi incommodo e la pena di scriverli

di mano propria. Lei vuol ribattermi ogni mia proposizione ed ogni mia parola,
qnasi ehe contendiamo del pári e non sa eontenersi nei termini del dôvere, rico-

noscere se stesso e rifletere, a chi scrive. Io gia piú volte sin' ora ô ripreso,
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Kar je Glavar zahteval — dalo se mu je. To pismo je bilo pac

odlono dovolj in obupal je zvédeti kedaj kaj natannega in zaneslji-

vega o svojem rojstvu. A druga stvar je, e je bil o Testaferatovem

zatrjevanji tudi preprian, kajti še leto za tem je hotel ta svoje sumnje

znova na dan poklicati, a Testaferata ga je tako zavrnil, da mu je

odslej prešlo vse veselje. Testaferata je pustil namre oskrbniku Bi-

tencu svoj peat, da je peatil ž njim pisma svojim podložnikom. Ta

peat je prevzel Glavar po Bitenci ter peeatil ž njim tudi svoja pri-

vátna pisma. Pisal je celo Testaferati, da si bo dal narediti nov peat

za svojo osebo, ter dal vrezati vánj k drugim podobám tudi Testafe-

ratov grb. „Ako kaj takega storite, razkaite me ne malo. In jaz ne

vem, kakó morate spraviti grob moj med svojega. Torej zapomnite si

dobro moje svete, ravnajte se po njih v prihodnje in bodite pametni."

(Pismo 18. avgusta 1746.)

vorrei, ehe questa sia ultima per non obbligarmi a resecare con Lei ogni car-

teggio. E verissimo, chc io sul bel principio appresi essere un pvetesto ciô ehe mi
rappresentô delia proibizione avuta e minaecia fattali da eodesto Sig. Ai'chidiacono

del Cragno Superiore Sig. Carlo Petazzi, affinctié io non obbligassi, a dovér ro-

stave in eodesta mia Commenda per amministratore e coopevatore del istessa. Ma
poi subbito mi corressi e ne restai persuaso delia veritá eonforme auva iMConos-

eiuto dalle sequenti mie Lettere. Onde non era necessario per giustificarsi tras-

mettermi con detta sua il decreto eitatorio e la Lettera privata a Lei scritta del

Sig. Ai'ehidiacono, ehe qui le rimando in dietro. . . . E di grazia non si faecia il

mondo tanto gravoso piú di quello ehe é, ehe se ebbe la mala sorte di naseere
illegitimo da Madre erta e padre incerto, sappia, ehe V, S. non é stato il primo,
ne sarä ultimo nel Mondo, ma mai incolpi me, come altresi é in mala suppo-
sizione detto Sig. Archidiacono, perché io Io negherô sempre e bisognando anche
in giiadizio, potendo jo addure prove tali, da far costare la mia innocenza, ehe
sua Madre era una porca e si laseiava da tutti usare, ehe se jo feei alla medesima
qualche caritá, fu per sólo motivo eristiano per facilitarli la stráda, di poter ac-

quistar marito, eonforme li rinsci, e toglierla dalla mala vitá, ehe menava anche
dopo partita dal mio servizio; e quanto altresi fiii sin ora io a V. S. fu per amor
di Dio, e non per altro immaginabile motivo. Onde di grazia si tolga dalla di Lei

mente questa falsa idea e molto meno ardisca in avvenire rinfacciarmela, ehe se

ho tolerato sin ora una si grande ealunnia, non so quel sarô per fare in appreso.
Continui bensi, a raccommandarsi a Dio, e non alieni con questo suo modo di

scrivere efrenato e con tate, botte e strambotte animo mio dal volerli aneora
fare del bene, piacendo a Dio, seriva piú castigato con piu rispetto e modestia
e lasci da parte tate fúrie e tate minaccie, ne ardisca ribattermi ogni parola,

perché torno a dirle, non andiamo del pári, vi é una gran differenza tra me e Lei.

Io torno a dirli ciô, ehe le dissi in altre mie, ehe sono ben intenzionato e

propenso di volerla compiacere e eonsolare in quello desidera, ehe vorrebbe, ehe
io le faeesse la Cessione e donazione delle tre eonsapute imprestanze, state da
me fatte per conto di eodesta mia Commenda alla Cassa di Guerra e perché jo

le serissi, ehe io glie La faro in appreso dopo qualche tempo, Lei da in scandes-
senze e mi minaecia, ehe quando non sia jo per fargliela, per osi dire, subbito,

vuol lasciare in abbandóno e partirsene da eodesta mia comenda senza piú cu-

rarsi di continuare le diligenze per rinvenire un sacerdote dabbene e capace, ehe
volesse addossarsi uno, e altro impiego, — ed in diffetto di questo dare la me-
desima in affitto, eonforme giä mi trovo averli scritto e dáta per tal effetto

tutta la plenipotenza rimettendomi in tutto a quello V. S. fara. Ma mi dica di

grazia, dove ha ella imparate queste maniere crude ed improprie, di chieder grazia
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Kaj je hotel Glavar storiti ? Udal se je v božjo voljo ter odgo-

voril na ono písmo, od 8. julija 1745. 1. v katerem je Testaferata tako

surovo opísal njegovo mater, popolnoma rairen in pohleven ter se ob-

tožuje Testaferati, da se boji, da je izgubil vso njegovo mílost. A le-ta

ga tolaži in mu priporoa v prihodnje vejo premišljenost. Ako so

bile samé izmišijotine, kí mu jih je písal, emu se rau je bilo treba li

toliko razgreti, da ni mogel vec premisliti, komu píše, in kdo je Testa-

ferata in kdo on — Glavar. Sedaj odpu.šanja prosíti je pac malo pozno,

a zapomni naj si to za prihodnje. Saj bi še svojim vrstnikom ne smel

pisati v takí obliki, kaj še li njemu, s komer se Glavar vendar ne

more primerjati, saj kdor se na tem svetu ne zna tajiti, ne zna

žívetí. „Vaše vedenje je morlaško," kára ga, „navzeto v Senji in ni

navadno v ízobraženih in olikanih deželah, se menj pak proti osebam,

kí so mnogo višje od Yas. Jaz sem Yas pograjal zavoljo te Vaše

slabé navade že v druzih pismih in, ako se ne poboljšate, gotovo na-

pravím z Vami konec in to pot bode poslednji, da sem Vam odpustil." *)

(Konec prihodnjiô.)

con minaccie e col bastone, come suol dirsi, alla mano, forsi in Scgna tra Mor-
laccki se cola si prattica, ehe é un barbai'o stile so dirli, ehe in tnt il resto

del Mondo si prattica diversamente, si vien supplieando e non minaceiando, ehe
in questa forma strana ed inusitata in vece cattivarmi anirao rae lo aliena. Ma
di nuovo assicuro dl volerla consolarc e eiô, ehe potrô fare per Lei, non laseierô

di farlo. Ma abbi pazienza e non diffidi. ehe io non son uomo, di dar eiarle e

lusinghe. Non si perda dunque animoet in fine ne eorrunipas: Coinpisca dunque
opera, e giacché ha fatto tanto sin' ora per amor mio, coroni la stessa eon dare

o in amministrazione o in affitto eodesta mia Commenda, e non li eada mai in

pensiero, ne pur per sogno, di volersi allontanare da codeste parti, prima aver
fatta e eonclusa o nna o altra eosa, quando mai rispuesse, di non voler avere
ella stessa uno e altro impiego amministratore e Cooperatore, ehe la prefe-

rirei sempre a qunlunque altro o almen in quello di sempliee amministratore. Ciô

é quanto deuo in risposta di detto suo e caramente riverendola assieme col nostro
ÍSig. Vicario resto senza mai lasciar di essere

Pietro Giacomo Barone di Testaferrata.

*) 15. Luglio 1745 — temendo di esser -cadato dalla mia grazia, e ehe
non inclinavo piú a continuarla il mio affetto: E se tutto questo si era imraa-
ginato, perché dare in tali spropositi, scordandosi del esser suo, senza riflesso, a
chi seriveva, ed il chiedere oggi perdono del suofallo? é un pentimento troppo
tardo. Di grazia sia piú castigato in avvenire, non sia eosi preeipitoso ed impru-
dente ed anche coi suoi pári non deve esser eosi, e moltu piíi non lo deve esser

con me ehe non siamo del pári. ehe chi non sä dissimulare in questo
mondo, non sa vivere; e le sue sono maniere morlacche ehe ha apprese a
Scgna ; e non si pratticano in paesi eolti e civili, e molto meno con personaggi, assai

piu grandi di Lei. Io ho altrevolte ripreso di questo suo troppo ardire, e se non
corregerä, certo ne farô un fine con Lei, e questa sarä ultima volta, ehe glie

la perdono.
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Slovenei v kiyiževni vzajemnosti s Hrvati.

Beseda o petdesetletnici preporoda književnosti jugoslavjanske.

Spisal Andrej Fekonja.

(Konec.)

II.

Rekel sem prej, da je ilirska ideja v Slovencih prenehala. Pa res

le prenehala, neliala ni. Misel o književnem zjedinjenji namre ni isto

zamrla, nego to za nás Slovence, naše slovstvo in celo za naš ob-

stanek nad vse važno vprašanje se pri nas dan danes zopet in zopet

ponavlja. Naj bode torej tudi meni dovoljeno, o tem izrei svoje

skromno mnenje.

Ako kedaj, to je uprav v prej vpisani dobi in zlasti leta 1848.,

ko so se národi otresli vsakovrstnega jarma, v dobi sicer búrni, a

inae bogati na najblažjih idejah loveanstva, bilo mogoe zjediniti vse

Jugoslavjane v jednem istem jeziku. In v tem povse pritrjujemo rodo-

Ijubu v nekdanjem Majarjevem „Slavjanu" 1873. (št. 3), kateri to stvar

omenjajo s posebnim obzirom na delovanje Vrazovo pravi: „Žalibože

to nisu vsi Slovenci onda poprimili Stankovu misel i nasledovali njegov

primer, uže dávno bi došli do sloge i do uzajemnosti."

Kaj pa dan danes? Ali ne bi bilo primerno, isto iz nová po-

skusiti? — Poglejmo v to svrho najprej naš tedanji ino sedanji položaj.

V dobi, ko je, po besedah F. Koevarja („Slov. Národ", št. 29),

Gaj „v pospeh politinih namenov slovenské vile iz Zagreba spodil in

mesto njih hrvaške iz Dalmacije poklical", takrat Slovenci še nismo

bili pismeno takó izobraženi, kakor sedaj ; naš jezik še ni bil olikan,

kakor je vendar dan danes ; dá, takrat še práv jedinega slovenskega

jezika bilo ni, kar je še leta 1845. O. Caf v „Novicah" (št. 3.) ozna-

evalno rekel : „Dajnko je ves Stajerec spodnjega kraja, Murko ves

pokrajneni Stajerec, Metelko cél Krajnec ino Gutsmana je malo drujga

kakor Korošec, ob kratkem : slovenské gramatike in slovenskega pisanja

po vseh podnaréjih še neimamo" ; in kar je najvažneje, vse slovensko

slovstvo je slonelo takrat le na malem številu uenjakov in literátov,

Ijudstvo o njem ni mnogo znalo. Yse to bi bilo tedaj takému naglemu

prevratu v književnem jeziku ugodno.

Ali od ónega aša so se razmere pri nas v tem obziru mnogo

predrugaile. Dan danes je slovenskí jezik takó reko dozorel, v oblikah

se utrdil ; književnost naša se je razmerno izdatno obogatila in to skoraj
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v vseh strokah znanja ; ne baš najmanjša podpora slovenskému slov-

stvu je uprav naš prosti národ , zlasti kar se tie perijodinega tiskopisa

;

a tudi v javnem življenji si je priboril naš govor vsaj nekoliko ve-

Ijave. — Yse to so prikazni, katerih nikdo ne more tajiti nasproti ónim,

kateri so še i dan danes zoper vsprejetje hrvaškega jezika pri Slovencih;

in takih je mnogo, dá, uprav pretežna veina.
Kaj pa sledí iz tega ? Dvoje : Zamemba slovenšine s hrvašino

bila bi pri nas dan danes prvi stvar jako težavna, ako ne pac ne-

mogoa, in drugi bil bi to korak jako drzen, dá, celo pogibelen za

naš národ.

Ko bi mi prijatelji srbo-hrvašine ali hrvato-srbšine to boteli

uvesti za naš književni ter dosledno vsekakor tudi poslovni jezik, vpraša

se, kakó bi se to dalo zvršiti, ali kaj bi nam vsaj moglo v to svrho

poslužiti? Brez dvojbe bi si za to morali pridobiti javna glasila,

asopise beletristine in novine politiene. Ali pa bi v tem vspeli? —
V pojasnilo navajam tu nekaj primerov iz polupreteklega aša. Pred

desetimi leti sem bil za slovenski znanstven list poslal spis o Vuku

Stef. Karadžici pisan v hrvašini ali srbšini, a sem nato 26. apríla

1875. od urednika dobil ta-le odgovor — g. prof. Janko P aj k mi

ne bode zameril, da uprav dotine besede tu objavljara, — glase : „Pri-

jatelj! Dolgo uže hranim Vašrokopis: „Dr. Vuk itd." in sram me uže

je, da ga nisem mogel spraviti na dan. Vi se bodete udili, kakó to,

in zakaj ne ? A ujte udo golemo ! Toliko bridkih sem uže moral

zaradi tega požreti, da (neki) za božjo silo brvatim in da više ne smem

;

kajti žugajo mi cela krdela, da ,hrvatiti' ne vise, inae .... Kaj em?
Trmastim glavam težko ustrei. Jaz sem tedaj tako-le naumil, ter Vas

prosim : izvolite ta spis na strogo slovenski jezik prevesti ! Vi se mi

bodete budovali, a jaz ne morem pomagati. Spis je sicer jako dobro

srbski pisan, a kaj em pri tej neizmernej jezi in togoti na hrvašino?"

— Kes oni lanek je napósled „Vestnik" 1875. prinesel v srbskera

izvirniku; no drug tak, hrvaški seetavljen spis, o Stánku Vrazn, moral

je urednik vendar le posloveniti, da ga je sploh mogel priobiti v

„Zori" 187G.

Leta 1873. so podale „Novice" lanek prosojajo „najnovejšo slo-

venšino" ; a tam itamo med ostalim te-le stávke: Nektere „oblike

... so prišle v slovensko pisavo le iz zanievanja starih oblik in iz

,precartane' Ijubezni do hrvašine" (štev. 44.); „ali raoremo in smemo

te lastnosti našega jezika [n. pr. uenik namesto uitelj] prezirati in

žrtvovati Hrvatom v Ijubo?" (št. 39); „mi smo Slovenci in zato pi-

šimo slovenski" (št. 42) itd. — Spominjam se še, kako nam je neki

89
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slovenskí profesor na celjski gimnaziji dijakom o priliki rekel, da bi

Slovenci sebi in svojemu jeziku sami dali najvecji „testimonium pau-

pertatis", ko bi v slovensko knjigo uveli hrvaško-srbski jezik. — In

napósled še omenjam, da mi je tudi že pred vec leti neki znanec, sedaj

slovenski duhovnik, gledé iste stvari pisal takó : „Si zamoreš misliti,

da bi Slovenci svojo dosedanjo literaturo, svojega Preširna, Koseskega,

Stritarja, genije, ki se smejo prištevati najboljšim pesnikom vseh ná-

rodov, kar tako — Hrvatom na Ijubo -- hoteli vreci v koš?! in bi

tako naredili v svoji literaturi ,tabula rasa', kakor da bi z mokro gobo

preko nje potegnol?! — To bi bilo naši asti nasproti, katero si je

dolžen varovati však národ, e v kulturnem življenji nee abdicirati. . .

Tudi mi neemo pozabiti svojega jezika nobenemu národu, bodi si tudi

slovanskému, na Ijubo."

Opušajo o tem vsako kakeršnokoli opazko, razvidno je že iz

téh izjav dovolj, kakó težavno bi bilo dan denašnji, ako bi kdo Slo-

vencem hotel naš jezik zameniti s hrvaškim (srbskim). In ta težkoa

bila bi še tem veja, ako pomislimo, kakó slabo je še pri nas sploh

razširjeno znanje hrvašine. V šolah se ta jezik ne ui — Šafárikov

dotini nasvet v unem nártu za gimnazije 1. 1849. ni bil prodrl, pri-

vatno pa se tudi le malo kdo ž njim pea, kajti nima prilike upotreb-

Ijevati ga praktino ; izjeme so dakakor, toda le posamezne. Zopet

prosim g. prof. Pajka oprošenja, da še v tem obziru navedem njegov

izrek, prijavljen mi v pismu 18. aprila 1876. glede omenjenega hrva.š-

kega spisa o Vrazu: „Jaz bi ga práv rad v Vašem izvirniku pretiskal;

ali ker bi rad, da bi slovenski ,itatelji' o Vrazu tudi itali, dobro

itali, premišljevali in pravino sodili o njem, esar vsega pa — takó

se bojim — ne bi storili, ako jim se tivo v ,hrvatskem' jeziku podá.

Kajti prijatelj! ne sme se nikoli zábiti, kakov je (v obce) naš itajoi

publikum!" No dôkazov za to pa ni treba, saj je znana prikazen;

sicer pa exempla sunt odiosa. — In takó bi takému nepripravljenemu

vsprejetju hrvašine, ako bi še inae to sploh bilo mogoe, prvá po-

sledica v Slovencih res bila tá, da bi naši asniki drug za drugim

jenjali zarad pomanjkanja naronikov; a druge knjige, hrvaški pisane,

kdo bi jih še pri nas ital, oziroma kupoval?

Drugi glavni in pravi razlog, da mi sedaj drugega jezika, ako-

prav najbližjega, vsprejeti niti ne smemo, pa izvira neposredno iz prvega:

Kaj takega bilo bi naravnost nevarno za obstanek národa
n a š e g a.

Slovenci smo v povse druganem položaji, nego so Hrvatje. Med

njimi se madjarski element nikoli ni mogel práv ugnezditi in se tudi
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nikdar ne bode (akoravno je v naših dneh takozvana národná stránka

v saboru zaela klanjati se in tamjan sežigati Arpadovemu kumira).

Pri nas pa nemšina vedno in vedno kot móra teži na nas in naš

živelj, takó da še komaj dihamo; a jedino orožje, s katerim jo od sebe

nekoliko odbijarao, je naš slovenski, uprav máterinski in národni jezik,

zares živi jezik, kakor ga govori národ — razumeva se, da v pisavi po-

žlahnjen in vzvišen, kakor je tó pri vseh národih takó. Zato se pac

pravo naglašuje ter tudi prejšnji moj neimenovani znanec omenja, da le

za ta slovenski jezik se bode naše kmetsko Ijudstvo, katero je

že zdaj glavna podpora in zaslomba slovenské národnosti, zavzemalo

in navduševalo, nikdar pa ne za jezik, recimo hrvaški, katerega niti pre-

prosti Hrvatje od Varaždina doli do blizu Zagreba še dandanes ne govoré.

In v tem zmislu se ima tudi razumeti, kar je pisal isti hrvaški list

„Vienac" 1. 1871. po priliki reko : „Tako razgovetno, kakor Slovenci,

ne umemo pisati niti mi Hrvati niti Srbi, zato pa tudi Ijudska omika

pri njih bolj napreduje, nego pri nas."

Nadalje ima skoraj vse literarno življenje v nas Slovencih žurna-

listiški, torej vec ali menj polemien znaaj. Polemika pa mora imeti

orožje vsekdir pripravljeno in gotovo. Tu pa le samo pomislimo, kakó

blagonosno delujejo naši v povse razumljivem jeziku za Ijudstvo pisani

lokálni listi gledé národne stvari v dotinih pokrajinah, n. pr. „Slov.

Gospodar" med štajerskimi, „Mir" med koroškimi Slovenci, kjer je baš

najveja sila. A gotova nesrea bi bila za nas, ako bi Slovenci ravno

sedaj, ko najhuje na nas navaljujejo Nemci, popustili orožje, že gotovof

pripravljeno in nabrušeno (da pri podobi ostanem), pa bi prijeli za

drugo, katerega pa naš národ vihtiti ne zna. A kdo bi potem bránil

Slovence in slovensko národnost ? — V kratkem : Ko bi mi slovenšino

sedaj popustili, povrnili bi se brez dvojbe zopet oni stari prepiri zarad

jezika, prepiri, kateri bi mogli slovenskému národu postati pogiibonosni.

Naše Ijudstvo bi se celo zmešalo ter se nejevoljno obrnilo od takega

poetja. Ysled tega pa bi, kakor reeno^ najkrepkejši zagovorniki naše

národnosti, asniki, nam poginili, — ter na vse zadnje bi Nemci brez kakih

ovir zopet uveli popolnoma nemški jezik v šole in úrade. Dobro o tem

opazuje tudi Macun v „Knjiž. zgodov. slov. Štaj." str. 7. „Že obe-
slovenski jezik je našim zoprnikom oster trn v peti, kam pa še le je-

zino zjedinjenje s Hrvatosrbi."

K vsemu tému pa še je nesreni politini dualizem med Slo-

venci in Hrvati óna stena, katera loi sinove jedne matere ter zabra-

njuje vzajemno pomo med bratskima plemenoma, da mi ne moremo
tjä in oni ne sem. Sotla, ta mala reka, res da nas ne razdvaja; nego

39*
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Litava, Litava! ta je naša veliká mejna reka . . . Kakor pa stroga

jedinost Slavjanov v politiki ni mogoa, takó tudi v literaturi ne, ka-

tera poslednja je i mnogo od prvé zavisna.

Federalizem Slavjanov v politiki, federalizem v literaturi : to je

najiskrenejših patrijotov slavjanstva parola, katera se dan danes res,

posebno pri nas, prezirati ne sme. — Uimo se vsi — takó nam se

vedno in istinito klie — uimo se vsi obce slavjanske literatúre, in

vsi Slavjani se bodemo razumeli však v nareji svojem ! Saj nam je

uprav takó tudi že naš Vodnik v svoji „Pismenosti" 1. 1811. Slovencem

bil porekel, „da si bomo s Srbljani roke podali in eden k drugemu

brez težave v šolo hodili." —
A napósled da še ujemo, kakó je o tej naši tu razpravljani stvari

sodil sam uzor-Ilir naš Stanko Vraz. Y pismu Muršecu pred božiem

1849. leta, (vid. Dela V. 417) poudarjal je namree Vraz kot najvejo

zapreko národne stvari v Slovencih moc germanstva, katera je tu mnogo

silnejša nego li v Hrvaški, pa je zato slovenskému društvu v Gradci

toplo priporoal, da poleg ilirskih novin za vzbnjanje in pospeševanje

národnega dúha v Ijudstvu razširja zlasti slovenské asnike. Piše pa v

tem obziru: „Kako stoje slovenské naše stvari na Stajeru? Kako iz

novinah ujem, ne najbolje. Istina je, da ondje slovenstvo nemôže

onako cvjetati kao ovdje što cvjeta; te ce ondje i duh centralisacije a

po njoj i germanisam laglje napredovati, nego ovdje u zemlji [hivaški

namre], gdje je sve probudjeno. — No drugje je ondje kod vas . . .

Teutonia se u potaji širila i ukorenjavala, kako je htjela , . . Sve vaše

lanjsko agitiranje bilo je krásno; nu sprama onakvog bezbožnog i ne-

pravednog suparnika, kao što je podli Niemac, onaj svaku uvriedu i

poniženje hladno estno podnoseci politiki passepar-tout, — vaše (kako

rekoh) agitiranje biaše odviše idilsko, i na i u pravednost svieta i

vláde nadajúci se preslabo . . . Nu prodjimo se mudrovanja, vec gle-

dajmo, što nam je najpree, — a osobito što treba Slovencima raditi.

— Prvo, duh i osvieštenje širiti i okriepiti u domorodcima i národu,

ostavivši svaku nadu u pravednost zapadá i vláde. A sriedstvo naj-

glavnije k tomu jesu družtva i uže sklopljenje i skupljenje silah du-

ševnieh i materialnieh. Zato treba da družtvo Vaše Gradako ima svoje

podružnice po ostaliem varošima i župama, i obširno tiem putem da

dieluje na národ i pojedine osobe njegove. A najpae treba, da se naši

slovenski domorodci odbijú od tudjieh nama protivnieh novinah i brošu-

rah. Koj umi itati slovenski, nek ita slovenské novine, koj umi ilirski, nek

drži ,Slav. Jug' ... Na polje s tudjiem novinaraa! Preporuajte za Boga

mládeži uenje ilirštine; jerbo tu hvalu Bogu ima za probudjenje na-
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rodnoga dúha slavjanskog dosta hrane .... Djelujte dakle u tom smislu

nu postojano i itavo slovenstvo obsižuce. Sirite slovenské novine ne

samo medju Ijlaari nu i medju bregušari; kitite ih od sviuh stranah kras-

niem i probudjujuciem lancima. Nastojite da ueca mládež slovenská

dobro izui narieje književno ilirsko ne samo itajuc neg i pušici ga.

Složno, složno da bude jedno stádo, a dober pastir nece izostati. —
Dixi!«

Pri obstojeih razmerah torej nam Slovencem sedaj nikakor ne

káže, vsprejeti hrvašino za književni jezik. Kakor je to sicer za Iju-

bitelja širje domovine tôžno, takó je pa na drugi stráni zopet veselá

prikazen za nas; kajti ide j a se vendar le vse to bolj uresniuje
in oživlja. S pomojo iliršcine t. j. denašnje hrvašine smo si vsaj

oistili in obogatili jezik slovenski, kar nam je le na korist. ,,Ce po-

gledamo na naš sedanji parlamentarini, voja.ški, uradniški, novinárski,

jezik, sploh na tehnologini del našega slovarja, nij li vse polno in

živo ilirskih izrazov?" opazuje dobro Janko Pajk v „Zori" (1876, list 2.)

Dan danes se upotrebljuje pri nas res množina, posebno znanstvenih

besed, katere smo si izposodili od bratov Hrvatov, nekdanjih Ilirov, ali

v povse izvirni obleki ali pa v našemu nareju prikrojeni ; doim bi

se brez njih merali posluževai kakih takih tujih spak. Le prispodo-

bimo n. pr. prvé letnike ,,Novic" s sedanjimi teaji ,,Slov. Národa" —
kolika razlika, kolik napredek v jeziku! Tam „kranjski", tu skoraj

„brvaški". — Zjedinjenje se vr.ší takó na prirodni nain, mnogokrat

brez naše namere, dá, celo proti volji nekaterih naših ,,konservativcev".

Náturám expellas ... — Zadovoljni bcdimo za zdaj ; kajti, ,ako ne

možemo, kako hocemo, moramo, kako možemo'. A pri tem uimo se

Slovenci le slavjanšine, posebno hrvašine, a potem ruši n e — ter

bodimo Vse-Slavjani

!

In takó konajmo z ónimi na elo tému spisu postavljenimi, a

tu našim sedanjim okolnostim prirejenimi besedami Stanka Vraza: To

je baš naše znaajno svojstvo, da im se z jedne stráni držimo do-

mapga nareja, zopet z druge straní ne dopušamo, da gine književno

blago zajedniško.

Toliko v petdesetletni spomin književnosti jugoslavjanske. — A kaj

bode od nas Slovencev za drugih petde.set ali za sto let? . . .



614 J. Kersnik : Agitátor.

Oséhlo evetje.

? XlII.

5/loveške tožbe ujem, vzdihovanje,

' Solzé toiti sestre vidim, braté,

Pogrébce tu in tam radostne svate,

Ki rad bi se vesel oziral nánje.

Pogléd mi takšne slike je vsakdanje

Zatri vse misii, upanja bogate,

Da lepe kdaj bodonosti še zlate

Dakam v prid loveštvu, v srefio zánje.

Oj, pevske želje vé, presladke, Ijube,

Težkó je bilo z vami se loiti.

Ker bálo mi srcé se je izgube.

A naj življenje, krí naj jaz žrtvujem,

Redú svetovnega izpremeniti

Ne morem, ako noC in dan vzdihujem.

XIV.

Nesrenik sem, nesrenik jaz ostanem

Do konca dníj težké nosé okove,

Rešitve ni mi upati gotove,

Nikogar z boleino vso ne ganem.

Iz sna moréega po konci planom,

Ko zôr premagal je nocí mrakove
;

Izgine dan, temé je strah me nove,

In truden zjutraj spet oí si manem.

Bolestim z láhka mojim ni primére,

In ker ni upa, meni se rešiti,

Srcé teró bridkobe tisoére.

A hujše náme naj trpljenje príde,

Znaaj si moški vém jaz ohraniti,

Dokler poslednji dan mi ne zaíde.

Jos. Cimperman.

áK

Agitátor.
Roman.

Spisal Janko Kersnik.

Deseto poglavje.

tem je prihajal grašák, in ko sta Kore in Milica dospela

pod platano, vstajali so vsi izza mize ter hiteli Boletu naproti.

Tudi Milica je stekla za ónimi in v veselem, glasnem pozdrav-

Ijanji, ki je donelo od vseh stranij, opazil ni nihe njene razburjenosti

;

Kore pak je laglje skrival tiho, neizmerno sreo, ki mu je polnila dušo.

Boleška je uvidela, da doktor hrepeni po trenutku, ko bi mu bilo

moci govoriti z grašákom o znani stvári, ter je odvedla Katinko in

Milico v grád. Gospodje so ostali sami na vrtu.

„Da si le prišel, dragi moj ! Zeljno smo te priakovali — a sedaj

bo treba na noge stopiti!" dejal je Hrast naglo in prijel prijatelja pod

pazduho. Korakala sta po široki, z belim peskom posuti poti, Kore pa

je stopal za njima.
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„Oh, Ti meniš — zaradi volitve!" ree Bolé zategneno.

„T, kaj pa? Volitev, volitev — okrog nje se sue danes ves naš

svet!"

„In esa želiš?"

„Govoriti s Teboj, posvetovati se, in — agitirati moraš, prijatelj,

agitirati; brez agitacije ne gré!"

Doktor je bil tako ognjen in zgovoren, da ni zapažil nenavadne

Bolétove resnobe in zamišljenosti. Se citata ni bilo uti iz njegovih

ust, kar je bilo sicer vendar navadno. Koreu pa je gorel še vedno prvi

poljiib Miliin na ustnih, da je le na pol poslušal pogovor; misii so mu
uhajale drugam.

„A povej mi, kako stojé stvari v trgu!" ree grašák po kratkem

molku.

„Slabo za nas — brez Tebe!"

Doktor je jel razkladati prijatelju vse, kar se je bilo zgodilo v asu
njegove odsotnosti : o volilnem shodu, o kaplanovih spletkah, o Medenú

in njegovi zvezi z uradniki in o udnem vedenji osrednjega odbora.

„Glej, dragi moj ! Za vsem tem tii pa le vláda, nemškutarstvo in

klerikalci! Lepa zveza to; a mi jih moramo pobiti. To ni vec slovensko,

to ni vec narodno, kar se tu godí, in kam pridemo napósled, ako bomo

v zbor volili také Ijudi, kakor je naš Meden ? Tu bo še Elza zvonec

nosila
!

"

„Ti si razburjen, Ijubi doktor! Kaj vraga Te je tako razvnelo? Tu

je treba mirnega, resnega premisleka ; kajti ves naš položaj je tako resen,

recimo nevaren, da je treba gledati le na to, kar utegne biti politino,

koristno, ter pustiti osebne želje in ozire."

„Jaz ne umem, kam meriš!"

„Sine ira et studio, dragi moj! Vprašanje je, ali je Tvoja kandi-

datúra politino koristna, ali ne? Ali nam káže, discipliniranim iti za

osrednjim odborom, ali pa postaviti se na svoje noge?"

„Osrednji odbor še ni govoril zadnje besede; mi moramo vpli-

vati nánj !

"

„On je že govoril!"

Hrast je izpustil prijateljovo roko in umolknil sredi pota. Kore
pa je pozabil vse svoje sladké sanjarije ter vskliknil

:

„Kedaj je govoril?"

„Veraj je sklenil, da proglasi Medená kandidátom v našem trgu!"

„Potem mu napovémo boj!" izustila sta doktor in njegov konci-

pijent ob jednem.

„Jaz mislim, da bi to ne bilo umestno!"
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„Ti trdiš to?"

„Jaz sem se danes razgovarjal z našimi zaupniki v mestu, in ti

so me prepriali, da bode najbolje, ako Ti še ne kandidiraš. Poakaj,

da se naše razmere razbistré; saj si še mlad!"

„Torej tudi Tebe so pridobili?"

Bilo je nekaj bolestnega v tem Hrastovem vskliku.

„Ni mogoe, gospod Bolé, da res tako mislite!" vskliknil je Kore.

„Cemu bi se šalil v tako resni stvári? Jaz pravim, udajmo se

disciplini ; to je národná dolžnost in krepost. Ako strmoglavimo one,

ne koristimo narodni stvari!"

„A, za Boga, kaj li ima osrednji odbor z Medenom, o ka-

terem vendar zna, da je bil do sedaj vedno nemškutar, hud nasprotnik

naš?" vprašal je Kore srdito.

„Klerikalna stránka je dejala, da ima do njega vec zaupanja, nego

do našega prijatelja, doktorja, in vladi, katera nam je sedaj pravina

— kakor tudi Yi trdite — bil je Meden tudi po volji!"

„In nemškutarjem tudi!" vpil je Kore. „Se li spominjate še

onega zabavnega veera pri Medenovih, ko je barón Jablanski korte

ševal?"

„Vse mogoe! Toda stvár je dognana, in jaz svetujem, da se

udamo.

"

„Ne, ne, nikdar, nikdar!" vskliknil je Kore.

Hrast je molal.

„Torej Ti ne pôjdeš z nami?" vprašal je po kratkem odmoru.

„Ne morem! Sedaj sem vezan — v mestu sem dal besedo."

„Potem smo premagani! Ves boj bode zaman!"

„Ne bode, gospod doktor!" oporekal je Kore. „Udati se ne smemo!

Gospodje v osrednjem odboru so radi sami med seboj, in e pac mo-

rajo vzeti koga v svoje kolo, sprejmo najrajši takega — kakor je

Meden. Ta jim ne bo vode kalil, niti bistril — vse to nam je znano.

A poraisliti je treba, kaj je z národom, z našo narodno idejo, ako nas

bodo zastopali mameluki in koristolovci, ako nas bode vládal samo-

željni absolutizem starih poslancev. Tu moramo luknjo izbiti v ta stari,

samoljubni krog — , novih mož nam je treba, in Vi morate kandidirati

!

Pravo narodno asopisje nas ne bo pustilo na cedilu, in to je že veliká

pridobitev. Ako tudi propademo, seme, katero zasejemo s svojim bojem,

to seme bo pognalo; kdo ve, kakšen bo potem ez par let naš po-

ložaj ? Jaz trdim, da bodemo rástli v svoji moci!"

Kore je bil sedaj samo navdušen agitátor
;

pozabil je vse de-

našnje dogodke, pozabil, da se protiví oetu Ijubice svoje, in niti tre-
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nutek ni mislil na to, da utegne razpor z ónina postatí usodepoln njemu

in njegovi Ijubezni. Navdajala ga je le óna brezobzirna strastna ná-

rodná zavest, ki je lastna vsem tlaenira rodovom, in katere njih vro-

ekrvna mladost tudi pozabiti ne more tedaj, kadar njih boj krene v

miren, raven tir.

Okrog grašákovih usten je zaigral sarkastien smehljaj.

„Meniš li, da boš kaj posebnega dosegel — za naš národ, seveda

— ako prídeš v zbor?" dejal je skoraj porogljivo. „Z drugimi ali pa za

drugimi boš hodil!"

„Hvala, da si tako odkritosren, " zavrnil je Hrast jezno. „Nisera

se nádejal, da Te utegnejo pregovoriti, a sedaj vidim, kako dale seza

njih mo. Pa bodemo videli; ako želó boja, naj ga pa imajo!"

„Dobro, tako je!" pritrdil je Kore.

Vrnili so se proti grádu.

„Kaj pa bo v vélikem posestvu? Bodo li tam tudi prepustili vse

Nemcem?" vprašal je doktor s posiljenim glasom, da se je videlo, kako

namerava preiti na drug pogovor.

„Kaj še! Tam bo tudi boj!"

„Oh, vendar! In kôga bodo kandidirali našinci?"

„Mnogo znancev naših, in — mene tudi!"

„Tako?"

„S tem so Vas pridobili?" vskliknil je Kore.

Grašák je prebledel od jeze ter se obrnil poasi h koncipijentu,

ki je tudi ves razjarjen obstal poleg njega.

„Jaz ne vém, kako bi Vas primerno zavrnil," dejal je Bolé osorno;

„a zdi se mi, da je nepotrebno. Vi bajé nimate volilne pravice in zato

ne umem . .
."

„Prosim, dovolíte — " hitel je óni, „volilna pravica ali ne, to je pac

vse jedno nocoj
;

jaz mislim, da ima tu však pravico do besede in do

kritike, kdor ima slovensko zavest; in to sem si jaz ohranil — isto

in neskaljeno ..."

„Verjamem, verjaraem," dejal je grašák mirneje, „a žaliti ne

smete ónega, ki ima isto zavest, pa iše drugih potov do skupnega

smotra, in morebiti primernejših, nego so Vaši."

Kore se je pikro nasmehnil. Odgovoriti je hotel ostro, toda stali

so že pred gradiem in skozi odprto okno prvega nadstropja so jim do-

neli otožni glasovi národne pesmi nasproti.

„Oh, Milica poje!" omenil je grašák in vsi trije so postali pred

grajskimi vráti in poslušali. MiUca je svirala na klavirji, spremljajoa

staro narodno pesem.
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Bilo je, kakor bi ti glasovi dusili vse strasti in vso jezo, ki je

malo prej kipela v srcih teh treh mož. Molali so, in ko napósled

grašák povabi ona dva, naj gresta gori ž njim, ubogala sta brez ugovora.

A tudi gori navadna dobra volja ni prodrla. Ysa zabáva je bila

posiljena, in dáme, ki so s finom utom slutile nekak razpor med

gospodi, trudile so se spraviti pogovor v gladek tir. Milica je nekako

bojee zrla od jednega do druzega, s Koreom pa ni mogla mnogo

govoriti, ker je sedel ves as nji nasproti poleg njene matere. Cutila pa

je dobro, da vspeh pogovora na vrtu ni bil vsem po volji. O politiki

in o volitvah niso zinili besedice, in že to je bilo sumnjivo.

Ko so se Hrastova in Kore poslavljali, segla sta si tudi Milica

in koncipijent v roke.

„ahko noc!" dejala je ona gorko.

On pa ji je le stisnil roico, in ko se je ozrla vánj, zdelo se ji

je, kakor bi sevalo poleg jasne sree tudi nekaj silno žalostnega iz

njegovih oij,

„Vam li smem pisati?" vprašal je šepetaje.

Ona se je zarudela ter mu prikimala.

Druzih pa nibce na njiju ni pazil,

(Dalje prihodnji.)

í3M^

Tvoj nasmóh.
•/esto se v spomin vsiluje In ko sonnate bregove

'arobni mi tvoj obraz, Pisan je odéval cvet —
Ko moj duh okrog potuje, Lepše je cvetice nove

Tja potuje v vašo vas. V smehu tvojem kázal svet.

Po livadah, po planinah, Pa d asi že dávno zgubil

Oj, po rožnatih bregéh Tebe sem in tvoj obraz,

In po solnnatih dolinah — Vendar še bom tebe Ijubil,

Zreti menim tvoj nasméh. Saj ko grem tja v vašo vas:

Saj, dasi zemljó je krila Po livadah, po planinah,

Bela zima, mraz, vihár, Oj, po rožnatih bregeh

Ko si ti se nasmehnila — In po solnnatih dolinah —
V svet jo plával soluni žar. Zreti menim tvoj nasmóli

!

Jo s Kostanj e vec.
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IV.

Curiositá Triestine.

Trieste antica e moderna ossia descrizione ed origine dei nomi delle sue vie, an-

drone e piazze. Opera compilata da Ettore Géne r in i. Trieste Tip. Morterra

et Comp. 1884. — 518 straníj. Cena 2 gld.

V tej knjigi opisuje Hektor Generini starejšo in novejšo zgodovino

o tržaških ulicah, zagatah in trgih. To ni povse prvopisno izdanje in

izvorno delo, temve tu in tam podpolnjen Crateyev spis: „Perigrafia

del origine dei nomi iraposti alle androne, contrade e piazze di Trieste,

ehe servir puô aggiunta alla Cronica dei P. Ireneo delia Croce. Pubbli-

cata nel anno 1808 da Antonio Cratey ecc. Trieste. Dalla tipografia

di Gasparo Weis" (298 str.) In tega pisatelj nikakor nee utajiti svojim

itateljem ; takoj na prvem mesti v predgovori ^al cortese lettore" oznanja

to odkrito. Vender se je Trst v poslednjih desetletjih jako razširil, zaradí

tega se je lotil tega dela.

„Ljublj. Zvonu" ni namén obširno govoriti o tém ; samo toliko nam

bodi dozvoljeno izrei ob kratkem, kolikor je ta zgodovina v zvezi z nami

Slovéni.

Ako bi v imenovanej knjigi le površno Ískali raznih slovenskih ímen

in besed, to bi našli mnogo nedoslednostij, kakor n. pr. na 154. str. je

itati: TerstenicÄ, na 490. pa Tersteni^; Lipizza (165.), Lippizza (501. in

502. vekrat); il monte StaribreA: (197 ) in na istej stráni osem vrstíc

nižje: StaribrecÄ;; a zamán išeš po vsem spisi namesto teh hib jedino

pravilne pisave: Starí breý! Na 257. str. nahajam : Rizmaw/e, na 225. Riz-

msigne, na 504. pa Rizmame; TrebicÄ in Trebidano (499.), Trebirdano (487.);

ReÄ-a (29., 197., 489., 493. in 502.) Reca (83.). Dalje beremo: torrente

K\ut2 (290, 342.), patok (24.), Bagnoli-Boliunz (29. 506.), monte Re o

Nanos (29.), Clinziza (506.), Nigrignano o Cernizza (494), Snpphno o ca-

povilla (488.) itd. — Gadi se nam še dalje tratiti prostor in as, govo-

reim o teh spakah! Iz vsega vidimo, da Italijani sami ne vedó, na kakšen

naín bi nagrdili in pôsobili istá slov. imena, da bi bolj dišala po Ape-

ninah. Ker se našim vroekrvnim sosedom nikdar ne posréi izkoreniti vseh

dôkazov, da naš národ ní tu „plebe esotica" — krenimo zopet ná premo pot!

Izprva je ob kratkem nekoliko tržaške zgodovine; zatem so „cenni

štatistici", kder itamo, da „dichiarano di parí ar e lo sloveno" (1880.1.)

v Trsti in njega okolid 26.263 stanovnikov. — Bas tu je ugodna prilika

prispodobiti ražne podatke o primorskih prebival cih.
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Trst in okolie a.
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Litro se je razvijalo potem mesto, osvedoimo se, ako primerimo nastopná

tisla

:

1758.
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mogel podati kakšno zgodovinsko rtico naš vredni župnik g. M. S i 1 a,

ki se temeljiteje bavi s tem predmetom.

Ulica „San Cilino". Zgodovinar P. Ireneo pripoveduje, da se je

nekdaj ta hrib (?) zval: Markova Globena.*) (Generini 148.)

Ljubljanski vladika Tomaž H r en je bil podaril 1623. 1. svoje zera-

Ijišce v Trsti oo. jezuvitom. Kadar se ta závod razdruži, osvoji si vláda

imenovano zemljo in jo proda 1775. oo. Armencem, ki so se bili istega

leta naselili v Trsti. Leta 1796. ustopili so Armenci mestu Tržaškemu

velik del tega zemljiša, po katerem se je ustanovila nová ulica C o r o n e o

(Hrenova ulica). (Str. 157.)

Ob ulici „Ková" nam Generini ne vé ali nee niesar povedati,

zätorej moramo pogledati nekoliko v Crateyevo uže omenjeno knjigo,

ki nam razklada na 148. in 149. str., da je: Kovazh parola cragnolina,

ehe significa fabbro, magnano e maniscalco. Dalje govorí : ne smemo se

uditi, da ima ena naših ulic slovensko (cragnolino) ime, ker ne samo da

mejo delimo s Kranjskim, nego tudi naši okoliani ne govoré druzega jezika,

razven slovenskega. Do asov grófa Nikolaja Hamiltona (1750) ni imel v

Trsti nikdo ni konj ni voz v zabavo, in zaradi tega je bilo do malega nepo-

trebno, da se tu ustanovi tak rokodelec. Samo kmetskim potrebám se je

naselil v nekej ulici ková, po katerem se še denes imenuje, — da-si

ne dela posebne astí ulinému imeniku, — dodaje Tribel v svojej ,,Pas-

seggiata storica per Trieste" I. str. 77. L. Žvab.
(Konec prihodnjiC.)

Nove muzikalije.
IV.

Sveta maša za mešani zbor s spremljavo orgelj (ad lib.) postavil in preastitemu

gospodu, gospodu Blažu ŠokliCu, župniku in knezoškofijskemu svetovalcu, v vsi

ponižnosti poklonil Janez Carli, organist mestne farne cerkve v Škofji Loki. Op. 2.

•Cena 50 kr. Založil skladatelj. — Natisnila Klein in Ková v Ljubljani. 1885.

G. skladatelj je s to svojo mašo, na besede: „Bog, pred Tvojim ve-

liastvom", podal cerkvenim pevskim zborom práv lahko, praktino skladbo,

ki se dá peti tudi jednoglasno s spremljevanjem orgelj. Posebne duhovi-

tosti sicer ta maša ne káže, ker skladatelju je bilo na tem ležee, da je

v lahkem, tekoem homofonnem zlogu pristopna tudi šibkejšem moém.
Pisana pa je povse v cerkvenem dúhu; harmonija, postopajoa ve-

inoma v skalnih troglasih káže, da je g. skladatelju cerkveni zlog popol-

*j Morebiti: globéla f. namesto: glóbel, globéli f. ? Op. pis.
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noma znan. Sept-akorde rabi le tam, kjer so umestni in pripravljeni po

pravilih harmonije. Modulacija je povse pravilna, postopajoa najprej v

dominanto in proti koncu v subdominanto (plagalni ton), kar daje skladbi

vselej veliastno, cerkveno lice. Posebno lepi so odstavki: Vstop, evan-

gelij, darovaj e, povživanje in konec. Obseg glasov (ambitus) je tako pri-

praven, da more však pevski zbor to mašo brez težave omagati. Stav je

jako teko in posamezni glasovi so gibino izvedeni.

Cestitamo vrlemu g. skladatelju na ti maši ter jo priporoamo gg.-

organistom in pevcem.
'

V.

vetero antiphon v slavo Mariji preisti Devici in Ave Maria. Za

mešani zbor zložil in preastitemu gospodu, gospodu Matevžu Kožu hu, dekanu

starološkemu in knezo&kofijskemu duhovnemu svetovalcu ponižno poklonil I g.

H lad n i k, organist v Stari Loki. Op. 1. Cena 40 kr. Lastnina skladateljeva. —
Tisk J. Blaznikovih následníkov v Ljubljani. 1885

Te skladbe, ki priajo o bogatih mislih skladateljevih, katerim je

tekst pod posamezne glasove tu pa tam práv lepo podstavljen in ki imajo

veliko število lepih muzikalnih oblik, nastavših po zadržkih, morali bi

iskreno priporoati. Obžalujemo le, da se je urinilo skladatelju precejšnje

število harmoninih in melodinih hib. Tako n. pr. Št. 1. 4. takt ima tako-

zvani sekst-septimni akord, ki je najmehkejši v harmoniji ; v cerkveni skladbi

je sentimentalen. Druga napaka pri tem akordu je ta, da zadržuje tenorjev

a terco (/is proti altovskemu d. Kako krásno bi se tu prilegala Händel-

nova kadenca, katero je g. skladatelj postavil na drugem mestu! Št. 2.

v 18. taktu, pri gloriosa nikakor ne more vzdržati tenorjev hes dvoje

disonanc a soprana in basa v ravnotežji. Sploh se nam zdi tudi modu-

lacija v ti številki omahujoa. Št. 3., 3. takt 3. udarca prináša sicer pri-

pravljeni, obrneni postranski sept-akord, a ta se potem ne razvezuje pra-

vilno, ker ostane še izvirna septima in slúži nasledujoemu konsonantnemu

sekst-akordu. Polifonija pri „Ressurrexit" ni tekoa, marve je iskana,

narejena. Takih disonanc zdravá polifonija ne pozná. V 16. taktu, v

3. udarci se nahaja kvart-sekstni akord, ki odlono šili v dominanto a,

cis, e. ukaj pa modulira naravnost po sept-akordu v toniko, kar ne pri-

akuje loveško uho. 17., 18. in 19. takti prinašajo zopet pretirani kontra-

punkt. 20. takt ima práv óno pomankljivost stranske septimne razveze,

katero smo že zgoraj grajali. Št. 4., takt 22., 2, udarec v troglasnem

stávku naj bi udobil bas h, namesto e, da bi se s tem ognilo ravnobež-

nosti do dominantne septime. 42. takt, 2—3. udarec prináša kvintne pa-

ralelke med altom in tenorom *"> ^*' katere se morejo odstraniti po proti-

gibu. Svetujemo g. skladatelju tudi, naj se zanaprej ogiba prosto upeljanih

kvart-sekstnih akordov, kakeršni se nahajajo v št. 2. v 14. taktu; v št. 3.



6S4 Blag roják.

v 31. taktu in še vec druzih. Ce práv so taki akordi upeljani v proti-

gibu, (motus contrarius), niso nikdar pravilni, ako nimajo pripravljene kvarte

ali pa temeljnega tona. G. skladatelj bi bil práv storil, ako bi bil dal

svoje sicer práv dobre skladbe pred tiskom pravému strokovnjaku v ko-

rekturo. To nikakor ni sramotilno ; saj so celo klasiki tako delali> dobro-

vedoi, da „ve oij vec vidi".

Ker pa so antifone vrlo dobro zložené v cerkvenem dúhu in jim

ne pomanjkuje lepih muzikalnih oblik, smemo jih kot delo nadepolnega

skladatelja v obce priporoati. D. Fajgelj.

Blag roják.
Ko trombe glas, ko zvon doní

Od vrlega moža spomin!

Koseskl.

Dné 24. januarija 1. 1744. spisal je v nemškem Gradci Martin pi.

Lamb in Schwarzenberg oporoko svojo. Skoraj poldrugsto let je

minulo od tedaj — in danes se javljajo blagodejne posledice zadnje volje

plemenitega moža, ki na tujem ni pozabil rodne zemlje in vasí, kjer ma
je tekla zibelka. Oporoka je že po obliki svoji jako zanimiva in zato jo

nekoliko obširneje podajem „Zvonovim" itateljem.

V úvodu pravi Martin pi. Lamb in Schwarzenberg, da se

je odloil pisati poslednjo svojo voljo gledé minljivosti življenja, ki nam
kar pred omi gine, in gledé na to, da je življenje práv za práv le nekaka

zastáva smrti. Dušo svojo priporoivši brezmejni milosrdnosti božji in ukre-

nivši, da se truplo njegovo pokoplje práv préprosto, ter bere trideset maš za-

dušnic, natanko popise premoženje svoje in napravi iz njega fidejkomis
za sorodnike. V gotovini zapuša dvanajst tiso goldinarjev, ki

so naložení v mestni banki dunajskí. Vrhu tega našteva raznih dragoce-

nostij, katere dobi dedi njegov: srebrno posodo, težko 52 lotov; par ri-

sanic, ki jih je zdelal slávni puškár Jurij Kaiser na Dunaji
;

par lepih

pušk od ni menj sloveega dunajskega mojstra Ivana Bosá ; dolgo španjsko

risanico, kakeršne delajo v Dunajskem Novem Mestu. Denár, dragocenosti

in ostala oprava skladajo fidejkomis, katerega prvi posestnik je imel biti po

volji testatorjevi njegovega brata Antona Andreja pi. Lamb in Schwarzenberg

drugi sin Jarne j Josip pi. Lamb in S ch warzenberg, doktor zdrav-

ništva in njegovi otroci ; ako ti pomrjo, dobi fidejkomis tretji netjak, ozi-

roma njegovi otroci. Treba pa je, da uživatelj fidejkomisa ostane zvest veri

oetov in da nikdar ne spozabi dolžnega spoštovanja do údov slávne habs-

burské hiše; kdor bi se ne ravnal po tem, izgubi pravico do fidejkomisa

in odstopiti ga mora zákonitému bližnjemu nasledniku.
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Ko bi pa izmrli moški dedii bratovi, potem naj se vse premo-

ženjeporabi za blagodejne ustanov e. Ustanovno pismo naj sestavi

župnik vipavski ali pa njegov vikár v Crnem Vbu v soglasji s

cerkvenimi in srenjskimi predstojniki C rno-vrškimi na Kranjskem. V prid

duše oporonikove naj se napravijo ustanove za deke in deklice

testatorjevih sorodnikov v Vipavi, CrnemVrhuinvIdriji,

da bodo pridno hodili v šolo. Ko bi pa teh ne bilo, smejo se ustanove tudi

podeliti drugim marljivim otrokom iz vipavske, rno-vrške in idrijske fare.

Fidejkomis je užival najprej Martinov netjak Jarnej Josip, za njim

pa ga je dobil okoli leta 1763. Melhijor pi. Lamb in Schwarzenberg,

bivši oficijal pri ces. kr. tabanih dohodkih in dvornem knjigovodstvu,

kateremu je nasledoval mladoletni sin Martin. Ta je bil zadnji rodovine pi.

Lamb in Schwarzenberg. Umri je 19. aprila 1. 1868. v Budimpešti, star 72

let in neoženjen. Zadela ga je bila kap v Kraljevih Yarih.

Deželno sodiše v Gradci je z odlokom 20. avg. 1. 1869. proglasilo,

da je fidejkomis prenehal s smrtjo zadnjega pi. Lamba ter ukrenilo, da

se premoženje porabi v zraislu ustanovnega pisma. Imetje znáša danes

2 1,15 gold. jednotnega državnega dolga v bankovcih, ki se bodo porabili

po predlogu g. vikarja in cerkvenega ter obinskega predstojništva v Crnem

Vrhu za deške in dekliške stipendije. Stiri ustanove so po 150, štiri pa

po 50 letnih goldinarjev; nobena ni omejena na kako posebno vrsto studij.

Toliko ob ustanoví. Žal, da nimamo o življenji blazega rojaka skoraj

nikacih podatkov. Leta in dné njegovega rojstva ne známo. Iz oporoke

je razvidno, da je bil kršen v vipavski podružnici sv. Jošta v Crnem Vrhu

in da je vedno ostal samec. Pisal se je od zaetka pa za Lampe-ta —
priímek, ki je v njegovem rojstvenem kraji zeló navaden. Sam pripoveduje

v poslednji volji, da je slúžil trém rimskim cesarjem : Leopoldu, Josipu

in Karolu. Navzoen je bil v vseh turških, francoskih, španjskih in laških

vojnah tedanje dobe ter posloval v dvornih in vojaških stvareh. V svoji

oporoki pristavlja izrecno, da je služboval vedno z ,,najudanejšo zvestobo"

ter ukrenja, da se to zapiše na njegov nagrobni spomenik.

Z ozirom na vlado cesarja Leopolda L (1657— 1705) lahko sklepamo,

da se je pi. Lamb porodil v drugi polovici 17. stoletja; oi pa je zatisnil

1. 1744., najbž v Gradci. Kje je pokopan, ue známo. Grobnega spomenika,

kakeršnega si je sam volil v oporoki, ne vidirao nikjer vec. Kame je izginil

— a spomenik, ki si ga je postavil blagi mož z oporoko svojo, bode trajal

dalje, nego kame in ruda; v srcih hvaležnih potomcev živel bode na veke.

Naj rode njegove ustanove óne blage sadové, ki si jih je želel plemeniti

rojak, mož slovenské korenine, prejasen vzgled neomahljive zvestobe do vere,

cesarja in domovine svoje. —n.

40
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Umetniške starine po Gorenjskem.
n. Bohinjska Dolina in Bied.

Bohinjska dolina ni bila Rimljanom samo znana, ampak imeli so v

Bohinji tudi naselbine; o tem priajo novci in drobci, ki so se našli okoli

Bistrice. Tudi nekatere zapušene rudokopsk© jame in kúpi žlindre ali troske

se pripisujejo Rimljanom. Nahaja se med Ijudmi tudi še nekaj ustnega

poroila o dávno minulih asih. Znano je, da sta bohinjski dolini, spodnja

in zgornja, zaprti na vse stráni od visokih gorá in da je ta prostoren

kotel dostopen le po esti, ki drži ob Savi cez- ozek, dve uri dolg predor,

Š t e n g e imenovan. Nekdaj, pravijo, šel je glavni pot z Bistrice ez Crno

prst v Bao na Tolminsko, in res se imenuje kraj na ti gori „Na esti".

Tod cez so prinesli možje zvona, vlita v Vidmu za cerkev s v. J a n e z a

pri jezeru. O jednem teh zvonov se še pomni, da je bil neprimerno po-

dolgast in brez vsakega napisa, kakot so najstarejši zvonovi. Ker ni bilo

tako pripravne ceste v dolino, kakor je zdaj, niso prodrli Turki nikdar

v Bohinj ; obrnili so se, ker se niso upali dalje po ozkem predoru med

strmé peine, in od tod je dobila — po narodni etimologiji — vasica

Obrnje svoje ime. Blizu Bistrice je fužina z imenom „Na Pozabljenem",

kjer je bil báje ustanovljen samostan „Cruskilach", ki je zdaj zapušen,

pozabljen.*)

Ohranjeni spomeniki iz gótske dobe in iz poznejših stoletij priajo,

da so bili tedanji Bohinjci, akoravno tako reko na konci sveta, vendar

v ozki zvezi s asovnim gibanjem, da je bila dolina obljudena in ne uboga,

da je imela ta in óna cerkev dobrotnike, ki so ji poklonili lepih daril.

1. Bitnje. Pisatelj tega lanka je bil prijetno iznenaden istak-

nivši takoj v prietku svojega brskanja po dolini v Bitnjah, v podruž-

nici bistriške fare, sicer malo, a krásno deJo, namre plošek, in vrke

za lavabo manus, delo nemškega ukusa iz konca 16. ali poetka 17. sto-

letja, iz dobe tako zvane nemške rénesance, katere proizvode starinoljubi-

telji cenijo posebno visoko. Plošek in vrka sta v medi tolena — in

debelo pozlaena
;
plošek je posebno bogato ornamentiran ; delo káže ukus-

nost iznajdbe, trdno in vežbano roko v zvráevanji. Hrani se tu tudi ve
blazin za oltár od usnja, katerim je krasba (ornament) z barvami,

z zlatom in srebrom vtisnena. Dve, najstarejši, sta posebno lepi, ker je

ornament nalaš za odmenjeni prostor práv ukusno zložen. Druge so iz

vejega kosa, domiievno iz antipendija vrezane, ornament menj ukusen in

*) Prof. Fr. M. Mayer je v svoji knjigi „Der Investiturstreit in den ôstlichen

Alponlíiiidcrn" dokázal, da ta samostan v resnici ni bil nikoli ustanovljen, dasi

jmauio o ujem ubtanovuo listine. Ured.
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poznejše dobe. Majhna kadilnica, vlita od medi (mesinga), proste, toda

práv primerne oblike bi — oejena starega dima — po vsi pravici smela

nadomestiti mlajšo tovarišico, posrebreno, ki je okornega dela in brezlina.

Navedené stvari je izvlekel cerkovnik iz staré skrinje v zakristiji

izmed druge ni vredne staré šare z veliko spoštljivostjo; prejel jih je od

starega prednika in ta od svojega, i. t. d. s priporoilom hraniti in varo-

vati jih kot spoštovanja vredno cerkveno re. In ravnal se je po tem.

Redkokdaj se nahaja sluaj, da bi prost mož imel v islu starino,

ne da bi vedel, kako se dá taká re tudi dobro prodati, kako hrepené

prekupci posebno po kovani starini in da jo. ako ne gre drugae, tudi drago,

neprimerno visoko plaajo. Tako neislanje ali taká nevédnost je pripo-

mogla tudi na Kranjskem marsikateremu „potovalcu" do lepega „zaslužka".

Omeniti je vélikega oltarja iz 1. 1668. Bogato je krasban z izrezanimi

ornamenti, s krepkim barvanjem, s pozlaenjem vmes ; zlog káže italijanski vpliv.

Na severni steni zunaj je vzidan kip Madone z Jezuškom in nekaj

manjših tudi kamenitih kipov. Akoravno so ti kipi visoko, blizu nadstrešja,

vendar se spoznajo gótske forme na njih, in verjetno je cerkovnikovo po-

roilo, da so ostanki prejšnje, staré cerkve, ki je morala biti gótska. Se-

danja stavba nima druge posebnosti, kakor velik, bogato izvedén okvir

glavnega vhoda, zdelan od sivkasto zelenega (o t o š k e g a) kamea v mi-

nulem stoletji.

2. Srednja Vas v zgornji dolini. Pri ti cerkvi je omeniti

med starinami dveh blazin z našitimi podobami in cvetkami iz poetka

17. stoletja, in vélikega keliha iz 18. stoletja, ki je tolen iz medi in

pozlaen, z lepo sreberno krasbo, posebno okoli kupé.

3. Pri SV. Pavlu — (Stará Fužina) — je kor še gótski, ladja

na novo zidana in predelana. Véliki oltár, malo starejši kakor v Bitnjah,

je tudi istega zloga, le bolj zmerno krasban.

4. Jeden najvažnejših spomenikov vse dežele Kranj-
ske je cerkev s v. Janeza Krstnika pri jezeru. Na nizkem

holmci blizu iztoka Save iz jezera stoji samotno cerkvica v kraji preudne

krasote. Tu prehaja zgornja dolina v spodnjo; pogled na jezero, na visoke

strnie peine na severu, na razprostrano južno gorovje s sivobelim gre-

benom in na velikánski amfiteáter, ki zagrinja za jezerom bohinjski svet,

ta pogled se živo vtisne v spomin po svoji originálnosti. Tako gorsko sa-

motno je v tem kraji, da je potnik iznenaden, ko zagleda ez uro hoje

dalje prijetni prizor obljudene zgornje doline. V ta zapušeni kraj so Bo-

hinjci postavili pred petsto leti majhno cerkev, katere stavba ima še po

vejem svojo nekdanjo obliko. Znamenitost te cerkve so staré freske v kôru,

ki so se ohranile brez vejih poškodovanj in brez izprememb.

40*
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Kor, starejši od ladje, domnevno iz 14. stoletja, je 4-5 m širok, 4 w
dolg in dobro 6 m visok. Dve okni v zaporni steni kôra sta predelani

pravokotno, srednje je zazidano. Lok, ki loi kor od ladje, je v temenu

4 m visok. Ladja, za dve stopinji nižja od kôra, ima na svodu bogato

reberno mrežo s sklenilniki, katerih plastina krasba je tudi práv primerno

slikana. Rebra in sklenilniki na svodu ladje so od kamea rezani, v kôru

le ometani; ta omet je le nerodno zglajen, kar káže, da zidarji niso bili

posebno izurjeni. Na južni steni ladje imata dve okni še star gótski vrh

kamenitih geometrinih likov. Zvonik je na južni stráni kôra, v njegovem

pritliji zakristija. ,

Na prvi pogled mora spoznati tudi nevajeno, nekritino oko na slikah

nekaj nenavadnega, posebnega. Však gledalec mora utiti, da so te po-

dobe iz dávno minulih asov. V obce napravljajo vtis nerazvitosti, ne

ravno zaetka, vendar še malo napredovane dobe, tukaj gótske. Kdor ni

videl drugih slik tega ása, stavil bi lahko pomankljivost v risanji telesnili

údov, n. pr. rok in nog, trdost, ki se deloma káže v gibanji nekaterih oseb,

pomanjkanje perspektivine vednosti na zaetništvo slikarjevo. Po natan-

.nejšem pregledu bo spoznati, da izvirajo nekatere nedostatnosti iz tradici-

jonalnega naina slikanja, da tii še nekaj bizantinskega nagleda v pred-

stavah, ki so se ponavljale, n. pr. pri apostolih, levitih i. dr. Pri pred-

stavah, katerih nain ni bil doloen po tradicijonalnem nagledu, zapazi

se izraz bolj prostega duševnega gibanja, nekaka dobrodejna naivnost, nežno,

zamisljivo utenje, in tukaj so umetniški nedostatki in pomanjkljivosti dobe

in slikarja mnogo menj obutiti. Slike budijo misel na pobožnega sli-

karja, ki je bil zmožen razodevati vkljub nedovršenim oblikam preprie-

valno svoje plemenito mišljenje in názore svoje. Slike so polne cerkvenega

dúha. Kako nasprotje je med temi gotskimi slikami in med ónimi pod njimi,

ki se vijó v širokem pasu okoli vélikega oltarja ter so nastale v 17. sto-

letji. Naslikane so namre deklice s perutami — ženski angelji — ki drže

pred seboj pregrinjalo ali prt raztegnen, da se vidi le zgornji del telesa

z rokami. Ti angelji so veselé mlade glavice, nekatere pevajoe, práv spretno

z malo potezami spisane na zid od izurjene, hitre roke. Za angelje so pa

spoznati jedino po atribútu perut in ker so v cerkvi, sicer bi pristojale

bolje steni v kakšnem paviljonu, kjer se je sešla veselá družba v radovanje.

Slikar je bil spreten mož, toda óno resnobno in versko mišljenje, ki se

oitno káže v gotskih slikah in jim daje notranjo vrednost, izginilo je v

17. stoletji popolnoma.

Nad omenjenim, poldrug meter visokim pasom prine se gótska sli-

karija. Zid je dobro zglajen, barve so tanko — liki akvarelu — nanesené,
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svetle, malo senene, sence so poglobljene vekrat s tamními rtami, navskriž

položenimi, kakor je bila navada pri miniaturah.

Posamezne predstave so: na j u žni steni zgoraj pod svodom od

ostrega loka omejena je podoba Marije z detetom ; angelja držita razpet

njen plaš, pod katerim je videti množico vernikov. Pod to podobo je vrsta

šestih apoštolov, stojeih, v celi osebi. Niže navzdol je vrsta šestih levitov,

pol osebe
;
jeden na pol, dva popolnoma uniena po námetu okoli povek-

šanih vrat v zakristijo. Na nasprotni steni káže vrhnja podoba krst

Jezusov, nad njim Boga oeta; angelj na desni drži Jezusovo obleko, na

levi je gledajoe Ijudstvo. Blizu angelja je videti gol mož v etverooglati

posodi do pol života; ker je posoda tako nizka, da bi se moralo videti

vec moža, tudi kleeega, káže se kakor skozi dno v tla pogreznen. Si-

metrino južni steni sledi pod vrhnjo sliko vrsta apoštolov, katerih jeden

je na pol, a dva sta popolnoma odstranjena po novem oknu. Niže je vrsta

svetnic ; kakor leviti na nasprotni steni slikane so do pol života z arhitektu-

rami v ozadji. Posamezni oddelki so deljeni z vodoravnimi barvanimi pasovi.

Na treh ozkih stenah, ki zapirajo kor, je na desnera, zdaj krogobo-

kanim oknom naslikana Marija v nabranem plaši in s krono na glavi,

držea v rokah malé bukve. V spodnjem levem kótu stoji majhen gol an-

geljec, ki piska na pišal. Nad levim oknom je sv, Katarina z meem in

kolesom ; v spodnjih kotih podobe kleé angeljci, tudi goli, igraje na man-

dolíne. V teh d velí podobah se posebno izraža Ijabezniva naivnost. Srednje

podobe ni moci videti, ker je véliki oltár tako blizu stene, da tudi lestve

ni mogoe spraviti zadaj.

Svod nad korom je razdeljen po rebrih v tri manjša in tri veja polja.

Na jednem teh so slikani angelji, ki godejo na rázna glasbila, na ostalih

dveh dva evangelista ; v manjših poljih so angelji držei napisne trakove

;

rke so minuskule. Obleka se života angeljev lepo prijema in se konuje

v bogatih, cevnatih gubah brez onih nalomov, ki so znaajni za poznejšo

gotiko. Po obleki angeljev so raztresene malé rozete, slikane jednakomerno

brez ozira na zavijanje gubá, t. j. so patronirane. Na sklenilniku sredi

svoda je slikana Vzveliarjeva glava, bieda in práv milega pogleda.

Na steni loilnega loka, v kor obrnen, predstavljen je v sredi sv.

Jurij rešitelj device od zmaja, na levi stráni Ábel, darujo, na desni Kajn,

drže v rokah snopi žita. Kajnu šedi hudiek na tilniku, drugi manjši na

snopu. Na spodnji, proti tlom obrneni steni oboka sta slikana dva škofa v

ornátu ; kapa jima je v primeri sedanjim jako nizka.

Razredba slik je urejena strogo po prostoru stavbe. Glavni steni

sta v razdelitvi simetrini ; vsaka podoba je posebej lepo in priraerno zlo-

žená v doloeni prostor. Gledé starosti teh slik káže vse na starejšo gotsko
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dobo, razven minuskul napisnih trakov na svodu. Natanno bo mogoe

doloiti starost, ko bo vsa umetniška tvarina te dobe v naši in v sosednih

deželah poznata, primerjena in precenjena, kar se ima zgoditi v prihodnih

letih po c. kr. centrálni komisiji za ohranitev umetniških in zgodovin-

skih spomenikov. Zdaj se nabira še le gradivo, katero bodo prvi avstrijski

starinoslovci razsojevali in koneno dognali, Koneni rezultát teh preiskav

bo prioben za posamine kronovine pod imenom „umetniške topografije".

Tudi nekoliko drugih reij je vredno omeniti. Zanimiv je n. pr. slikan

grb na severni steni ladje s kardinalskim klobúkom; pod grbom je nápis :

„Cristof von Gottes Gnaden der heiligen romischen (sic!)

Kirchen des Stules zu Rom Albanenser Bischof. Legát der

ainconitanischen March, Bischof zu Trient vnd admini-
strátor zu Bruchsen 1563."

V ladji sta dva stranska oltarja, prislonjena na steno loilnega loka
;

na teh oltarjih se káže velik prevrat ukusa v teku tridesetih let, od 1635.,

ko je bil zvršen oltár na južni stráni, do 1668. Letnice so oltarjema na

severni stráni. Prvi je v prostih, a istih oblikah rénesance, s prevladanjem

bele barve, skromnim zlaenjem in práv zmerno krasbo, drugi je z orna-

menti bolj debelega stroja — skoraj preobložen, tudi stolbi so oviti z raznimi

ovitki, — živo barvan in mnogo zlaen. V jednakem zlogu je delan véliki

oltár, ki ima vec živo barvanih štatuet. Posebne vrednosti je antipendij

vélikega oltarja od usnja ; na rudei podlagi so z zlatom vtisneni orna-

menti práv ukusno sestavljeni, v sredi je práv spretno slikana mala po-

doba Vzveliarja Zmagovalca,

Ohranil se je tudi še gótski križ na palici za bandero z relif-podobami

;

Kristus in jeden evangelist sta se izgubila.

Posebnost teh starih cerkvá je, da imajo prostorne lope pred cer-

kvijo; na zidanih stebrih je strop in streha, nižji, kakor oni cerkve, in je

prostor cerkve na ta nain izdatno povekšan, da imajo. zavetje Ijudje o

shodih i. t. d., kadar je cerkev premajhna. Taká lopa se nahaja pri sv.

Pavlu, SV. Janezu v Bohinji, v Grádu na Biedu, na Vodešii, v Kranji. Pri

SV. Janezu je še za cerkvijo manjša lopa in tukaj je shranjen ostanek got-

skega vélikega oltarja; kip sv. Janeza Krstnika, malo veji, kot pol na-

ravne velikosti, izgabil je po veini svoje površje barv, vendar je mnogo

veje umetniške vrednosti, nego kip, ki je zdaj v vélikem oltarji.

Ivan Franke.
(Konec prihodnji.)

M^
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Slovenskí asoplsl leta 1885.

Letos izhajajo v Slovencili naslednji asopisi

:

1. Novice gospodarske, obrtniške in národne. V Ljubljani, XLIII. leto,

vsako sredo na celi poli v 4. — Odgovorni urednik Gustáv Pi r c;

tiskarji in založiiiki J. Blaznikovi následník i. — Stojé po posti

4 gold. 60 kr. za vse leto, 2 gold. 40 kr. za pol in 1 gold. 30 kr. za

etrt leta.

2. Z^odnja Danica. Katoliški cerkven list. V Ljabljani, XXXVIII.

leto, však teden po jeden pot na celi poli v 4. — Odgovorni urednik Luka
Jeran; tiskarji in založniki Jo žef BI az nik o vi nasledniki v Ljub-

ljani. — Naronina, kakor pri „Novicah".

3. Džaviii zakoilik za kraljevine in dežele v državnem zboru za-

stopane. Razglaša vse državne zákone, cesarske patente in najvažnejše

úkaze in razpise c. kr. ministerstev. Na Dunaji, XXXIV. leto v 4. — Ured-

nika Matej Cigale in Jos. Stritar; záložník c. kr, dvorská in dr-

žavna tiskarna na Dunaji. — Vseletna naronina 2 gld. 50 kr.

4. Dežftliii zakoilik za vojvodino Krailjsko. Razglaša vse deželne

zákone, razglasila c. kr. deželne vláde in drugih cesarskih in deželnih ob-

lastev in úkaze c. kr. deželnega predsednika na Kranjskera. V Ljubljani,

XXV. leto v 4., s slovenskim in nemskim tekstom. — Translator prof.

F r. L e v e c. Tiskata Klein in Ková v Ljubljani, ki prodajata tudi po-

samine številke, po 4 kr. tiskovno polo.

5. Deželiii zakoilik in iikaziií list za vojvodino Stajersko. Raz-

glaša vse dežolne zákone, razglasila c. kr. namestništva in drugih cesarskih

in deželnih oblastev in úkaze c. kr. námestníka na Štajerskem. V Gradci,

leto 1885. v 4., s slovenskim in nemškim tekstom. — Translator prof. Anton
K a s p r e t. Tiskar „Leykam" v Gradci.

G. Zakoilik in ukaznik za avstrijsko-ilisko Primorje, kí obstojí

iz poknežene grofije Goriške in Gradiške, mejne grofije Isterske in državno-

neposrednjega mesta Trsta z njegovim obmestjem. V Trstu, leto 1885.

Razglaša jednako tvarino, kakor deželni zakoník za vojvodino Kranjsko,

a samo v slovenskí besedi, t. j. italíjanski ali nemški tekst se iz-

dajata posebej. — Translator? (Šolske zákone in úkaze prelaga najbrž,

kakor sodímo po jeziku, sam g. c. kr. deželni šolskí nadzorník A. Klodi
vitez Sabladoski, druge stvarí menda ražni c. kr. politini uradníki.)

Tiskarna ni imenovana.
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7. Uciteljski Tovariš. List za šolo in dom. V Ljubljani, XXV. leto,

izhaja 1. in 15. dan vsakega meseca na celi poli v véliki 8. — Odgovorni

urednik Andrej Praprotnik; tiskar in založnik J. R. M i 1 i c. — Stoji

za vse leto 3 gld.^ za pol leta 1 gld. 30 kr.

8. Slovenskí Gospodar. List Ijudstvu v pouk. Izhaja XIX. leto v

Mariboru však etrtek na celi poli v 4. ter stoji po posti vse leto samo

3 gld., za pol leta 1 gld. 60, za etrt leta 80 kr. Deležniki tiskovnega

društva prejemajo list brez posebne naronine. „Slovenski Gospodar" pri-

náša však mešec po pol pole „Gospodarstvene priloge"' in po ravno toliko

„Cerkvene priloge" . — Izdajatelj in založnik „Katoliško tiskovno
društvo"; odgovorni urednik Lavoslav Kordeš; tiskar J. L e on v

Mariboru.

9. Slovenskí Národ. Izhaja však dan zveer v Ljubljani, XVIII,

leto in folio ter stoji po posti vse leto 15 gld., pol leta 8 gld., etrt leta

4 gld.^ jeden mešec 1 gld. 40 kr. — Izdajatelj in odgovorni urednik Ivan

Železnikarj lastnina in tisk „Národne Tiská r n e" v Ljubljani.

10. Noví Breiicelj v zbadljivi in šaljivi obleki. Izhaja po dvakrát

na mešec v Ljubljani XVII., oziroma II. leto na polovici pole v 4. ter

stojí vse leto 3 gld., pol leta 1 gld. 50 kr,, etrt leta 80 kr. V prilogi

prináša poves : „Kako sem se jaz likal. " — Odgovorni urednik

Jakob Alešovec; izdajatelj M, Alešovec; tisk Blaznikov v Ljubljani,

11. VrteC. asopis s podobami za Slovensko mladino. Izhaja po

jedenkrát na mešec v Ljubljani XV. leto na celi poli v 8. ter stoji za vse

leto 2 gld, 60 kr., za pol leta 1 gld. 30 kr. — Izdajatelj, založnik in

urednik Ivan Tomši; tiskata Klein in Ková v Ljubljani.

12. Soa. Politini tednik, izhaja v Gorici, XV, leto, však petek na

celi poli in folio, ter stoji vse leto 4 gld. 40 kr., pol leta 2 gld. 20 kr,,

etrt leta 1 gld. 10 kr. — Izdajatelj in odgovorni urednik M, Kor ši ;
tiská „Hilarijanska Tiskarna" v Gorici.

13. Sloveiiec. Politien list za slovenski národ, Izhaja však dan v

Ljubljani XIII. leto ; vseletna naronina 15 gld., polletna 8 gld., etrtletna

4 gld., mesena 1 gld. 40 kr. — Izdajatelj Jozef Jeri; odgovorni

urednik Matej Monik; tiská „Katoliška Tiskarna'' v Ljubljani,

14. Edinost. Glasilo „Slovenskega politinega društva za Primorsko",-

Izhaja v Trstu X. leto po dvakrát na teden vsako sredo in soboto opoludne

na celi poli in folio ter stoji po posti vse leto 6 gld,, pol leta 3 gld.,

etrt leta 1 gld. 50 kr. — Lastnik društvo „Edinost"; izdajatelj in

odgovorni urednik Viktor Dol en c; tiská „Nová Tiskarna" Viktorja

Dolenca v Trstu,
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15. Cerkveili Glasbeilik, Organ Cecilijanskega društva v Ljubljani.

Izhaja po jedenkrát na mešec VIII. leto v Ljubljani ter velja za vse leto

z muzikalno prilogo vred 2 gld. — Odgovorni urednik Janez Gnjezda;
urednik glasbenih prilog Anton Fô rster ; zalága Cecilijino društvO;

tiská R. M i 1 i c.

16. Cvefje Z vrtov SV. Pranfiiška. asopis za verno slovensko Ijud-

stvo, zlasti za ude tretjega reda sv. Franiška. S posebnim blagoslovom

Njih svetosti pápeža Leona XIIL, Njih prevzvišenosti kneza nadškofa go-

riškega in precastitega generalnega ministra celega franciškanskega reda

vrejuje in izdaja P. Stanislav Škrabec, mašnik franciškanskega reda

na Kostanjevici. Izhaja VI. leto v Gorici v nedoloenih obrokih ter velja

vse leto (12 zvezkov) samo 70 kr. — „Hil arijan ska Tiskarnica" v

Gorici.

17. Popotnik. List za šolo in dom. Izhaja VL leto v Mariboru 10.-

in 25, dan vsakega meseca na celi poli, v véliki 8. ter stoji vse leto

3 gld., pol leta 1 gld. 60 kr. — Izdajatelj in nrednik M. Nerat; tiskar

J. L e on v Mariboru.

18. Gospodarski List. Glasilo c, kr, kmetijskega društva v Gorici.

Izhaja v zvezkih po jeden pot za mešec v Gorici, V, leto v 8. — Zá-

ložník c. k r. kmetijsko društvo; odgovorni urednik Anton Klo-

buar, tiskar Paternolli.

19. Kres. Leposlovon in znanstven list. Sodelovanjem prof. dr. Gre-

gorja Kreka in župnika Davorina Trstenjaka ureduje dr. Jakob
Sket, c. kr. gimnazijalni profesor v Celovci. Mesenik, však zvezek ima

po 3— 4 pole v 8. — Izdaje, zalága in tiská tiskarna družbe sv. Mohorja

V. leto v Celovci. Velja za vse leto 4 gld., za pol leta 2 gld., po knjigar-

nah však snopi 40 kr.

20. Ljubljaiiski Zvon. Leposloven in znanstven list. Izhaja v Ljubljani

V. leto vsakega meseca prvi dan v zvezkih, po 4 tiskovne pole vélike o.smerke

obsežnih, ter stoji za vse leto 4 gld. 60 kr., za pol leta 2 gld. 30 kr.,

za etrt leta 1 gld. 15 kr. — Lastniki in založnlki Janko Ker s nik,

F r. Levec, Jos. Stritar; izdajatelj in odgovorni urednik Fr. Levec,

c. kr. realni profesor; tiská „Národná Tiskarna" v Ljubljani.

21. Mir. — Izhaja 10. in 25. dan vsakega meseca IV. leto v Ce-

lovci na celi poli ter velja vse leto 1 gld., pol leta 50 kv. Izdajatelj in

urednik Filip H a der lap; tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci.

22. Kmetskí Prijatelj (Der Bauernfreund). — Izhaja vsako drugo

in etrto nedeljo v meseci v Celji, IV. leto, ter stoji za vse leto 1 gld. —
Izdajatelj in odgovorni urednik dr. Edvard Glantschnigg, záložník

in tiskar Janez Rakusch v Celji.
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23. Skrat. — Izhaja vsako prvo ia tretjo soboto v meseci III. leto v

Ljubljani na polovici pole s podobami, ter stoji vse leto 3 gld., pol leta

1 gld. 50 kr., etrt leta 80 kr. — Izdajatelj in lastnik S r éko Ma-

goli in drugovi; odgovorni urednik Sreko Magoli; „Národná Tis-

karna" v Ljubljani.

24. Slovenskí ebelar in sadjerejec. Glasilo ebelarskega in sad-

jerejskega društva za Kranjsko. Izhaja však mešec po jedenkrát na po-

lovici pole v véliki 8. III. leto v Ljubljani ter stoji po 1 gld. 30 kr. na

leto. — Izdajatelj Janez Modic, društveni predsednik ; odgovorni urednik

Anton Klein; lastnina „ebelarskega in sadjerejskega društva za

Kranjsko"; tiskata Klein in Ková v Ljubljani.

25. Slovan. -- Izhaja II. leto v Ljubljani 1. in 15. dan vsakega me-

seca. Cena mu je za vse leto 4 gld. 60 kr., za pol leta 2 gld. 30 kr.,

za etrt leta 1 gld. 15 kr. — Izdajatelja in lastnika Ivan Hribar in

dr. Ivan Ta v ar ; urednik Anton Tr stenj ak; tisk „Národne Tis-

ká r ne" v Ljubljani.

26. Duhovni Pastir. — Izhaja II. leto v Ljubljani v mesenih zvezkih

po 3V2~4^/2 tiskovne pole. — Odgovorni urednik Anton Krži; lastnik

in izdajatelj „Katoliška Tis kárna". Stoji za vse leto 4 gld.

27. Ljubljanski List. Veerná priloga deželnemu úradnému asniku.

Izhaja však dan razven nedelj in praznikov ob 5. uri zveer II. leto

v Ljubljani na celi poli ter stoji za vse leto 10 gld., za pol leta 5 gld.

za etrt leta 2 gld. 50 kr., za jeden mešec 85 kr. — Odgovorni urednik

J. Nagli; tiskata in zalágata Ig. pi. Kleinmayr in Fedor Bam-
berg v Ljubljani.

28. Zadrnga. List za razpravo narodno-gospodarskih vprašanj. Gla-

silo zveze slovenskih posojilnic. Izhaja II. leto v Celji však mešec po jeden

pot na polovici pole ter stoji vse leto 1 gld. 50 kr. — Izdajatelj in

lastnik Mihael Vošnjak; odgovorni urednik M ak s Vršec, tisk „Ná-

rodne Tiskarne" v Ljubljani.

29. Kmetovalec. Glasilo c. kr. kmetijske družbe vojvodstva Kranj-

skega. — Izhaja s podobami 1. in 15. dan vsakega meseca v Ljubljani

II. leto na polovici pole v 4. ter stoji po 2 gld. na leto. — Urednik Gu-

stáv Pirc, tajnik c. kr. kmetijske družbe, tisk J. Blaznikovih na-

ši edni kov v Ljubljani.

30. Jurij S pušo. Dolgoasen list za lahone, nemškutarje, madjarone

in druge nerodne Ijudi. Izhaja vsako drugo in zadnjo soboto v meseci v

Trstu II. leto s podobami, ter stoji vse leto 3 gld. Lastnik, izdajatelj in

odgovorni urednik Ivan Dolinar, tisk C. Amatijevih sinov.
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31. Doleujske Novice. Izhajajo L leto v Novem Mestu 1. in 15. dan

vsakega meseca na celi poli. Cena jim je za vse leto 1 gld. — Odgovorni

urednik, izdajatelj, založnik in tiskar J. Krajec v Novem Mestu.

32. Nai'Odna bibliotéka. Izdajatelj, založnik in tiskar J. Krajec

v Novem Mestu. Došlej je izšló 19 zvezkov v mali 8. po 15 kr.

33. Ljadska kujiŽUÍCa. Odgovorni urednik Lavoslav Kordeš,

tiskar in založnik J. Leon v Mariboru. Došlej je izšló 16 zvezkov v 8.

po 6 kr.

34. Resili Glasovi. Izhajajo po dvakrát na mešec na celi poli I. leto v

Novem Mestu ter stoje za etrt leta 50 kr. — Odgovorni urednik Veko-

slav Jeni; založniki Karí Perjatelj i. dr. ; tiskata I g. pi. Klein-

mayr in Fedor Bamberg v Ljubljani.

Vrhu tega tudi ,,Laibacliep Dioecesailblatt" (odgovorni urednik

Martin Pogaar; tiskarja K 1 e i n in Ková) asih prinese kako Slo-

vensko razpravo.

Po vsebini se ti asopisi dele tako

:

Politinihje 8 (dnevniki Slovenskí Národ, Slovenec, Ljubljanski

List
;
polutednik Edinost ; tednik Soa in polumeseniki Kmetski Prijatelj,

Mir in Resni Glasovi).

Gospodarski in politini so 3 (tednika Novice, Slovenskí Go-

spodar in polumesenik Dolenjske Novice).

Gospodarski so 4 (Gospodarski List, Slovenskí ebelar in sad-

jerejec, Zadruga, Kmetovalec).

Cerkveni so 4 (Zgodnja Danica, Cvetje, Cerkveni Glasbenik , Du-

hovni Pastir),

Zakoniki so 4 (Državni zakonik in deželni zakoniki za Kranjsko,

Stajersko in Primorsko. — Deželni zakonik za vojvodino Koroško se

izdaja samo v nemškem jeziku).

Solska lista sta 2 (Uiteljski Tovariš in Popotnik).

Leposlovnih je 5 (Vrtec, Kreš, Ljubljanski Zvon, Národná biblio-

téka, Ljudska knjižnica).

Leposloven in politien je 1 (Slovan).

Humoristini so 3 (Brencelj , Škrát , Jurij s pušo). —
V Ljubljani izhaja n aj vec listov, namre 16; v Mariboru,

Gorici, Novem Mestu in Trstu izhajajo po 3; v Celovci in CtOji po

2; na Dunaji in v Gradci po 1. L.
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Slovenskí glasnik.

Nove knjige slovenské. — Josipa Juria zbrani spis i. Založil in na

svetlo dal odbor za Juriev spomenik. Dredil Fr. Levec. V. zvezek: Pripovedni

spisi. Natisnila ^Národná Tiskarna" v Ljubljani 1885, 8., 284 str. Cena 70 kr. Peti

zvezek obseza: 1. Izvirno zgodovinsko povest iz 15 íitoletja _Hi mestnega
sodnika", ki je bila prvi natisnena v Janežievem „Slovenskem Glasniku" 1.

1866. — 2. Povest „Nem šk i válpet", tudi iz „Slov. Glasnika" 1. 1867. — 3. Zgo-

dovinsko povest iz 16. stoletja „Sin kmetskega cesarja", iz Janežiíevega

„Besednika" 1. 1869. — 4. „Lipe" in 5. „Pipa tobaka", povesti, ki sta bili

natisneni 1. 1870. v Stritarjevem ,.Zvonu'' in 6. povest „V vojni krájini" iz

Trstenjakove „Zore" 1. 1872, Vse tiste Slovence, ki se zanimajo za leposlovno in

zlasti za pripovedno književnost našo, opozarjamo na to knjigo ter jih proslmo,

da bi nam s pridnim kupovanjem omogoili, kmalu posiati v tiskarno gradivo za

VI. zvezek. Kakor se káže, bode samo pripovednih spisov Jurievih blizu deset

zvezkov. Knjiga se najlože naroa pri g. dr. Jos. Staretu v Ljubljani. Na-

ronina za I.—V. nevezani zvezek znáša 'd gU. 50 k., za vseh prvih pet lepo ve-

zanih zvezkov pa 6 gld. Naronina za VI—X. zvezek stoji samo 3 ^1(1., in ako so

vezani, samo 5 gld. 50 kr. Kdor si naroi vseh prvili deset nevezanih zvezkov,

dobi jih za •€ gld. (tedaj zvezek po 60 kr.), elegantná vezanih pa za 1 1 gld. (tedaj

zvezek po 1 gld. 10 kr.).

— „Ljudske knjižnice" 17. snopi nam prináša povest „Mirko Po-

š ten j akovi", katero je po Fr. Frischevi povesti „Die Geschichte eines Bra-

ven" prosto poslovenil g. Janko Leban. Cena 6 kr. :

— Došel nam je 19. snopi Krajeve „Národne bibliotéke". Obseza

iz nemškega na slovenskí jezik preloženo povest: „Bera" in zgodovinsko

rtico „Elizabeta, angleška kraljica". Poslovenil je obe po (?) g. J. P. —
Cena 15 kr.

— Prvo berilo in slovníca za slovenské Ijudske šole. Sestavila

A. Razinger in A. Zummer. Nauno ministerstvo je — tandem alíquando! —
potrdilo to potrebno šolsko knjigo, ki se dobiva pri založnikih Kleinmayr et Bara-

berg v Ljubljani.

— Molitve pri ocitni službi božji. Z dovoljenjem preast. knezoško-

fijstva Ijubljanskega. Drugega natisa. Založil in ima na prodaj Matija Gerber. Na-

tisnil J. Rudolf Milic. V Ljubljani 1885. 8., 64 str. — Ta ponatis je kaj slabo po-

pravljen, in skoraj ni misliti, da bi bil prišel prej . škofijstvu v roke, ker je n.

pr. v lavretanskih litanijah celo izpušen novi naslov: „Kraljica sv. Rožnega venca",

dasi je že laní zaukazan. Sploh bi bilo treba tako obredno knjižico, ki se rabi

pri javni službi božji, temeljito uravnati po sedanjih zahtevah jezikovnih kakor

tudi cerkveno-kalendarskih. Tako n. pr. molitve pri prošnjih procesijah niso zveste

preložené in prenatisnene, zaetek: Antiph. Exurge . . je izpušen in tudi „oratio

pro episcopo dioecesano" je prezrta. e obrednikov dostavek to zahteva, zakaj se

ne natisne v knjižici, ki je ravno v dotini škofiji uredena. —n.
Letná poroila naših srednjili šol. Najprej nam je omeniti, da v letnih

poroilih naših srednjih šol letos ne nahajamo nobene slovenské razprave. To
se nam zdi tem bolj udno, ker šolska oblastva sloveiiskim spisom ne delajo za-

držkov in ker smo prejšnja leta vsaj tu in tam brali kakšen slovenskí sestavek.
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Pa pa nam letošnja šolska poroila priobujejo ve razprav, ki so v tesni dotiki

z ožjo domovino našo. Tako n. pr. priobuje poroilo c. kr. vélike reálke v Ljub-

Ijani izvrstno razpravo „Versnch einer Geschichte der Botanik in

Krain (1754— 1883). Von Wilhelm Voss, k. k. Profesor." itatelje svoje smo

opozorjli na ta znamenití spis že v 8. zvezku „Ljubljanskega Zvona". — Poroilo

c. kr. vélike gimnazije v Celji prináša jako primeren spis pod naslovom „D i e

Giftpflanzen in der Dmgebung von Cilli". Spisal ga je prof. A. Pischek.
— V poroilu malé deželne gimnazije v Ptuji beremo jako lepo in zanimivo raz-

pravo : „Die Fische der Drau und ihres Gebietes." V ti razpravi opisuje

prof. Julij Gíowacki 63 ribjih vrst, živeih v Dravi in njé dotokih. Neko novo

ribo iz roda Alburnus Rond. katero je prvi našel v Savi prof. Eijavec, iraenuje Gío-

wacki njemu na ast A. Er j av ci m ihi. — Poroilo c. kr. I. nemške vélike gimna-

zije v Brnu nam podaja razpravo „Georg Freiherr von Vega. Sein Leben und

sein Wirken. Von D r. Andreas Wretschko, k. k. Professor." G. pisatelju smo

hvaležni, da je nemškemu obinstvu opisal življenje in ocenil znanstveno delovanje

slavnega Slovenca. G. prof. nam o Vegu pripoveduje ve novih, doskj ne še znanih

podatkov, tako o Vegovem junaškem vedenji pred Belim Grádom, o njegovem

znanji s Schillerjem i. dr. Nikakor pa g. profesorju ne moremo verjeti, da bi

bil Vega — španjskega rodu! G. prof. Vrecko pripoveduje namre, da so po

utreškem miru 1. 1713., s katerim je bila konana španjska naslednja vojska,

umaknili se iz Katalonije tudi trije kavalerijski španjski polki, ki so se dotlé

bojevali za Karia II. (VI.) ter so stopili v avstrijsko službo. Med temi konjiki je

bil báje tudi neki Španjec Vega, ki je doslúživší vojake, dobil službo v Ljublj ani

pri grolu Attemsu. lu ta Vega da je ded našega slavnega rojaka. To vest je g.

pisatelj posnel po zapiskih nekega podpolkovniká A. Kom a; a ne pripoveduje

nam, kje jo je pobral podpolkovnik Kom sam. Ravno taká trditev bi se pa mo-p

rala dobro podpreti in iz bistrih virov podkrepiti, ako hoe pisatelj, da bi mu jo

kdo verjel, zlasti ker se tudi s Hirtenfeldovim poroilom ne ujema (Hirtenfeld, Der

Militä-Maria-Tlieresien-Orden, Wien 1867, II 469) in ker naravnost oporeka uradnim

listinám o Vegi. Že prof. Hauptmann je namre dokázal (Spomenik o šeststoletnici

zaetka Habsburské vláde na Slovenskom, str. 170), da se je ,Vega" prvotno pisal

„Vecha _ Veha", da je v krstnih bukvah v Moravah zapisano: „Georgius Bar-

tholomei Vecha et Helenac conjugis legit. filius" etc, da je priíraek „Vega" po

Kranjskem sploh jako navaden, in da se je Vegov rojstni dom imenoval pri „ Ve-

lí ovevih". In imenuje so tako še dan denašnji. Da je bil Vegov ded rcs španj-

skega rodu, ne bil bi národ imenoval njegovega domú „pri V e h o t e v i h",

ampak rekal bi mu bil najbrž „pri Španjci" ali „pri Španjevih". G. profesor

menda vendar ne bode trdil, da so Slovenci s priimkom Veha ali V e h o v e c vsi

španjskega rodu? Najbrž so našemu Vehi v šolah premenili ime iz nevednosti ali

pa nalaš v V ego; ali pa si ga je pozneje premenil sam, ker se mu je španjski pri-

imek zdel imenitnejši. Da bi se pa v Moravah g izgovarjal za li, tedaj Veha = Vega,

kakor'tdi g. prof. Vrecko v „Kiesu" (1884, 106), to ni res. Tam se g práv raz-

lono izgovarja. Imenske premembe pa še dan denašnji niso ni nenavaduega in še

zdaj se kakšen Sovan prekrsti v Francoza „Souvant", ali kakšen Roži v

„Rotschiitz". Res je, da „Sloveuec nima sree". V nevarnosti smo, da izgubimo

dva najimenitnejša vojaka-junaka slovenská novejše dobe. ehovina si lasté Italijani,

Vego pa sami delamo za — Španjca. — V poroilu c. kr. vélike gimnazije v

Trstu priobuje prof. dr. K. G laser razpravo: ,./gueda I. 143. Text, Uebersetzuug
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und Commentar." — Jako interesantno razpravo obséza poroilo c. k. veliké reálke

v Gorici. Tu nam direktor E. Schreiber podaja zgodovino goriške reálke od

1, 1861— 1885., v kateri pripoveduje, kako se je ta závod ustanovil pred petindvaj-

setimi leti, kakšna mu je bila ves ta as ua osnova, po imeni navaja vse ui-

telje, ki so kedaj slúžili na ti realki in pripoveduje, kaj so uili, kaj znanstvenega

spisali, in napósled po imeni, domovini, národnosti in napredku našteva vseh 1867

dijakov, ki so se uili na goriški realki od njé poetka do danes. — Ako omenimo

še to, da je naš rojak g prof. F. Borštnik v programu c. kr. gimnazije v Du-

brovníku priobil korenito razpravo „P ed agogiko r az mišljan j e" in Slovenec

g. profesor Janez Benigar v poroilu kr. vélike gimnazije v Zagrebu spísal

„Osnutak i razvitak physicalnoga cabineta na kr. gymnasiji zagrebakoj od godine

1850/1 do godine 1884." — povedali smo vse, kar se v znanstvenem oziru za naše

bralce nahaja znamenitega v letošnjih poroilih našíh srednjih šol,

Wolfov slovar. Drejevanje Wolfovega slov -nemškega slovarja se nadaljuje

v zapoetem tiru. Gosp. prof. Pleteršnik je dognal delo do rke M, uredivši v

juliji rko L do konca. Sedaj urejuje g. profesor rko 0; rki M in N pa sta pre-

vzela v delo dva pomocníka, kojih dokonano delo hoe g. profesor koneno še

sam pregledati in prirediti tako, da se ne bode kazila jednota vsega dela. Ureje-

vanje bi šlo pa že hitreje od rok, ko bi gradivo ne bilo toli množno zbrano, nego

bolj previdno izbrano, ne preobloženo s samodelski skovanim blagom, nego bo-

gato na samoraslih besedah iz národa. — Vsakdo, ki ima torej priliko žíveti med
národom in opazovati narodovo govorico in njega izvirne izraze, bode g. uredniku

práv ustregel, ako mu priobi kako zbírko prístnih slovenskih izrazov — umeva

se samo po sebi, da takih, ki bi utegnili bití še nepoznaní. —r.

Jurija Subica slike za novi deželni muzej so došlé že pred delj asom
iz Pariza v Ljubljano in kakor ujemo, bodo še ta mešec pritrjene na svoj prostor

nad stopnicami, ki vodíjo v prvo nadstropje muzeálne palae. Sedaj so bile za-

asno izpostavljene v jedni vélicih dvoran novega poslopja, kjer si jih je mogel

ogledatí však prijatelj domae umetnosti. G. Jurij Šubic je imel nalogo, da nam
predstaví v štíríh slikah zgodovino, starinstvo, umetnost in prírodo-
pisje. Slíkar nam jih predouje z alegoríními ženskimi podobami, ki se prosto

dvigajo v sinjem zraku. Zgodovína je lepo žensko bitje, kateremu odeva

telo rumenkast plaš, Glavo ima ovenano z zelenim vencem, v roki pa drži staro

knjígo, v katero zapisuje dela loveška. Truplo je obrneno stráni od gledalca ter

jadra z belími perutimi od nas tja v nepoznaní svet, v megleno bodonost. Z
glavo pa se ozira nazaj, kakor bi hotela še jeden pogled narediti na sedanjost,

na prošlost. Jedenkrát še — in potem odpluje dalje, ter zapiše v knjigo minule

zgodbe rodu loveškega . . . Pod knjigo je razprostrta ptíca sova — znani atribút

zgodovinske múze. Spremlja jo tudi genij, ki s tiombo oglaša svetu dela minulíh

dníj. — Umetnost, predmet drugi slíki, predstavlja nam kvišku se vzdigujoa

ženská podoba; z belími perutimi pluje navzgor, hítea za visokim ideálom. V
desní roki dviga lavórov venec in nad glavo se j i sveti zvezda raodrosti. Leva
roka drži liro. Geníj, plavajo ji na straní, nosí pa znamenja plastinih uraetnostij,

kiparstva in slíkarstva. — Starinstvo je upodobljeno na tretj'i sliki. Zopet

ženská podoba, ki je obrnená proti gledalcu. V jedni roki ima grško vazo, v drugi pa

dviga z roko podobo egiptovskega boga. Zlatolasí genij drži zvezek starih pergamenov

ter jih prebira, kažo gledalcu kodrasto svoje terne. — Prirodopisje, mlada,

krásna ženská, stopa iz modrega neba opazovatelju nasproti. Telo ji je vitko, hoja
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plemenita — pa iz zavesti, kolikega pomena je postala v najnovejši dobi. Ker je

ona mlada veda, v najlepšem cvetu, ustvaril ji je umetnik tudi izmed vseh naj-

bolj níladosten, najbolj cveto obraz. V jedni roki zapazujemo šopek cvetic, v drugi

pa palmovo vejico in knjigo prirodopisno. Krog nje leta genij, drže bleste de-

uiant, in frfotajo pisani metulji ; ti znaijo tretjo stroko prirodopisja, živalstvo,

v tem, ko cvetke in demant spominjajo na rastlinstvo in radninstvo. — Toliko

o predmetu samem. O izpeljavi omenjarao, da se nam podobe takoj prikupujejo vsled

idealnega vznesa in 'globoko premišljene se«tave Slikane v préprosti, širokí ma-

néri, v modernem, realistinem tónu, kažejo nam. da umetnik ni zastonj bival v

središi novega slikarstva, v Parizu. Pri jedni sami sliki, pri ,,Starinstvu" opa-

zujemo spomine na dunajské šole, a tudi na nji je genij pravo moderno, živo dete,

morebiti najlepší izmed vseli. Risarija nagot je zdelana s posebno skrbjo in Iju-

beznijo, silhueta pri vseh izborno pogojena Barve nam svedoijo povse moder-

nega kolorista : žive so in naturalistine ter gledalca ogrevajoe.

Slike našega umetnika bodo vsekako jedna najlepših krasov novega muzeja,

jedna prvih znamenitostij lepe stavbe. Gotovo bodo ugodno vplivale na umetniški

razvoj rojakov slovenskih ter jim kazale, kaj je prvá umetnost.

Razven teh slik je prevzel gosp Jurij Šubic še izpeljavo nekaterih drugih

del v novem poslopji. V vestibulu je zael koncern meseca slikati na strop por-

tréte štirili ve ali menj zaslužnih mož za ustanovitev deželne zbirke: Zo í sa,

Vodníka, Valvazorja in Herbersteína. Obdajale bodo véliko stropno

sliko, katero zdeluje brat njegov Janez, kí ima bajé delo tudi skoraj dovršeno.

„Verein der Slavistou" pod zavetništvom g. dvorskega svetovalca in pro-

fesoja dr. Fr. viteza Miklošia se je osnoval na vseiiiliši dunajskem. Društvo

ima namen združevati in v znanstvenem izobraževanji pospeševati vse díjake, ki

studirajo slavistike na Dunaji. V veernih shodih bodo lani tolmaili 8tarej$e

slovanské književne spomenike ali se vadili novejših jezikov slovanskih, berofii in

razlagajoi ražne proizvode novejših litei'atur slovanskih. Društvo si osnuje tudi

svojo knjižnico ter preskrbi raznovrstnih znanstvenih asopisov. Pravi lani društvu

morejo bití samo vseuiliški dunajskí, ki se ue slavistike; izrední lani pa mo-

rejo postatí sploh vseuiliški dijaki. Podpornik je však, kdor plaa na leto po

5 gld. v društvene namene. „Verein der Slavísten" ima lep namen. Bog daj, da

bi ga dosegel!

Krátke opazke. 5. „Pastirski list." — V poroilu o cerkveni književností

slovenskí v ,,Lj. Zvonu" V. 383 navaja se med drugimi spisi tudi neki ,,Pastirski list

Jakoba Maksimilijana, knezoškofa lavantinskega, kakor ,Slovcnec' poroa, o prostozi-

darjili." — To je pomotá. Lavantski knezoškof je pa, kakor tudi drugi škofi,

zaukazal s kratkim predložnira poroilom nemškira z dné 26. jan. 1885 v cerkví

itati ,,Okrožnico Njih Svetosti papt ža Leona Xlll. o družbi framasonski"', a sám
ni izdal nikakeršnega pastirskega lista o prostozidarjih, torej tudi slovenskega

ne. — Nego pôstni pastirski list za 1885 lavantskega knezoškofa, kateri bi se

moral tu napomeniti, ima za tvarino peto prošnjo Oenaša z navadnim postnim
naroilom. — Omenjajo istotám

,,
pastirski list knezoškofa lavantinskega o Ciril-

Metodovi sveanosti" praví ,,Lj. Zvon", da ,,odreduje po poroilu (menda zopet

,,Slovenevem") potrebno za dotine dneve." No razven té odredbe je v tem listu

z (iné 22 marc. 1886. 4". 3 str. tudi kratek govor o življenji in še krajší o za-

slugah ss. apoštolov slovanskih, o katerih se med ostalim nahaja stavek : ,,Vsaj

ga ni, ki bi dvomil, da sta onadva (Ciril in Metod) vtemeljila kíšansko prosveto

in omiko med Sloveni." Pripaziti pa nam je o tem pastirskem listu knezoškofa

Jakoba Maksimilijana, da je še v originálu tudi dotino papeževo breve o praz-

novanji Metodove tisoletníce v lavantski škofiji pridejano pa nemškemu tekstu,

a slovenskému — ne ... . e—o— a.



640 J. Kalan: Šah.

S a h.
Drediije Janko Kalan v Vélikih Lašah.

XIII. naloga.

Iz šestega eškega národnega problem-

skega turnirja, ki ga je razpisal „S ve-

to zor". — Sestavil Jan. Smutnj^ v

Píbramu. — Gaslo : „Praha".

rni.

äv "'^^^m^y^f-w/.

f g
Beli.

Beli zane in dá v 3. potezi mat.

Reš i te v

XI. naloge v 8. zvezku „Ljublj. Zvona".

Sestavil dr. S. Gold.



Havodilo

o pravilnem igranji šaha za zaetnike.

(Dalje.)

S lánkom v zadnjem (9.) zvezku

•našega lista je zavšená razprava o o b-

íih pravilih, veljajoih pri šahu.

V prihodnjej številki príobimo še za-

to n e, katerim se klanjajo malo ne ša-

hovci vsega sveta in ki so merodajni

pri turnirjih ali „dvobojih" (matches)

na šahovej deski po vsi Evropí in Arae-

riki, a potem preidemo k teorijí šalia.

Danes pa podajamo v pojasnilo pra-

vila o preobrážanji kmetov jedno par-

tijo, ker ima to že povsodi med izur-

Jenimi šahovci veljajoe naelo med slo-

venskimi šaholjubi mnogo protivnikov,

kojim se zd vodilo: da je smeti nare-

diti i z kmeta drugo damo ali tretjega

ekakaCa nelogifino ali nesmiselno, ker

fie o zaetku igre nahaja na deski le

jedila dáma, le dva skakaa i. t. d.

4. partija.

Kieseritzky-jev gambit.

^Igrana je bila v Berolmu 21. avgusta

1839. 1. *).

1.

2.

3

4.

Ô.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Hanstein.

Beli.

e2 — e4

f2 — f4

f3

h4

65

c4

Sgl -
h2 —
Sf3 —
Lfl —
d2 — d4

Se5 — d3

g2 X f3

Lcl — g5

h4" X g5

f3 — f4

C2 — c3

Kel

Thl

— d2

- gl

Ddl — f3

Sd3

f4

— f2

f5

Kd2 — c2

Tgl X g2

pi. Lasa.

mi.
— e5

X f4

g7 — g5

gô — g4

h7 — h5

— h7

— d6

— f

3

— e7

X g5

X g5

Dg5 - g7

g4 - g3

g3 - g2

h5 — h4

h4 — h3

Sg8 — f6

Dg7 — h6 -f

h3 — h2

h2 — hl D

67

e5

Th8

d7

f4

Lf8

Le7

Ld8

Tú se je pripetil redki sluaj, da je

dospel kmet na zadnje polje, predno je

bil vzet kak oficir, ki bi se mogel po-

staviti na njegovo mesto, kajti vzeti

teka je bil rni teka, t. j stal je na

rnem polji, doim se preobrazi kmet

na belem polji in bi tedaj imel rni,

ako vzame tekaa za kmeta, dva tekaa

na belih poljih, a nobednega na rnih

poljih. A drže se pravila, da je igralcu

svobodno, vzeti si katerega koli oficirja,

premeni rni svojega kmeta v damo.
rni.



Vabilo na naroébo

f@lé@^l& sb^ai^&b^ ^pä^O'T.
Jurievih zbranih spisov stoji

:

I. zvezek ne vezan po 1 gld. — kr^

elegántno vezan po 1 „ 50 „
II, III., IV. in V. zvezek, nevezan po — „ 70 „
elegantno vezan po 1 ,, 20 „

Ako pa tudi oddajemo však posamini zvezek, vender se priporoCa pošiljat

naronino za veô zvezkov skupaj. Naronina znáša za I.—Y. nevezani zvezek 3 gld^

50 kr. Za vseh prvih pet lepo vezanih zvezkov 6 gld.

:> Naronina za VI —X. zvezek stoji samo 3 gld. ; za elegantno vezanih drugib
pet zvezkov (VI.—X. zvezek) samo 5 gld. 50 k.

Naronina za I.—X. nevezani zvezek stoji 6 gld. Za vseh prvih deset lepO"

vezanih zvezkov pa II gld.
Naronina se pošilja pod naslovom: gospod dr. Jos. Staré v Ljubljani^

Marije Terezije cesta 5.

Naroniki prejemajo knjige franco

V Ljubljani, 1. októbra 1885.

Odbor za Jariev spomenik:

Dr. V. Zarnik, Dr. Jos. Staré, Fr. Levec,

predsednik. blagajnik. tajnik.

Dljaki dohivajo Juréieve .,Zbrane spise" po 60 k. izvod, ako si naroé
skapno po 10 izvodov ter zanje pošljejo g. dr. Jos. Starétu v Ljabljano naroilno'

svoto 6 gld.

Za Jarieve „Zbrane

Bpise" se dobivajo pri

meni posebno krásne

izvirne temno - rndee

platnice od najfinejšega

platná z vtisneno zlato

podobo Jnrievo, izvod

po 30 kr., z vezanjem

vred po 50 kr.

Ljubljanske in vnanje

gospode naronike opo-

zarjam, da se pri meni

dobivajo tudi L, II., III

IV. in V. zvezek Jurie
vih ,,Zbranih spisov"

vezani v te izvirne plat

nice.

I. zvezek po 1 gl. 50 k
I. zvezek po 1 gl. 20 k
III zvez. po 1 gl. 20 k
IV. zvez. po 1 gl. 20 k
V. zvez. po 1 gl. 20 k

Však po posti pošiljani izvod po 5 kr. ve.

Naroila najprikladneje po poštnih nakaznicah.

Ivan Bona,
knjigovez, Ljubljana, Poljanska cesta lo.

„Ljubljanski Zvon"
izhaja vsakega meseca 1. dan v zvezkih, po 4 pole veliké osmerker

obsežnih, ter stoji v Ljubljani na dom pošiljan ali po posti prejeman

:

za vse leto .... 4 gld. 60 kr.

za pol leta .... 2 „ 30 „
za etrt leta .... 1 „ 15 „

Po vseh deželah zunaj Avstrije stoji „Ljubljanski Zvon" po
5 gld. GO kr. na leto.

Posamini zvezki s e oddaj aj o po 40 kr.

Upraviiištvo Ljubljanskega Zvonár

Ljubljana, Nove ulice 5.
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„Národná Tiskarna" v Ljubljani.



r-v s/n

1. J. Kržišnik : Sava. Povest v verzih 641

2. Svojmir : Sonet 645

3. Dr. J. Vošnjak: Odlomki iz loveške tragikomedije. II. Pe-

tega septembra bo poilo •
. . . . 646

4. Svojmir : Tvoje oí. Pesem 651

5 J. Trdina : Bájke in povesti o Gorjancih. 24. Doktor Prežir. 652

6. Ivan Vrhovec : Slávni Slovenci. II. Peter Pavel Glavar

.

660

7. A. Pirec: Anica 670

8. Nikde : Dva biserja. Pesem 673

9. J. Cimperman : Oséhlo cvetje. Soneti 674

10. Fr. Sveti : Viktor Hugo 675

11. Savo Zorán : V nôi duhóv. Pesem 679

12. Janko Kersnik: Agitátor. Roman. (Dalje) 680

13. D. Fajgelj : Nove muzikalije VI 689

14. Književna poroila

:

IV. L. Žvab : Curiositä Triestine. (Konec.) ... 690

V. Z. : Latinská slovnica 692

VI. Z. : Latinské vadbe za prvi gymnasijski razred 693

VII. Ivan Š. : Stavbinski slogi 694

15. I. Franke : Umetniške starine po Gorenjskem. (Konec.) . 6i) 6

16. Slovenskí glasnik : Nove knjige slovenské. — Pisateljsko

podporno društvo. — Akademino društvo „Slove-

nija" na Dunaji. — Sláva preporoditeljem ! — „ Archiv

fiir slavische Philologie". — Andrej barón ehovin.
— Hrvaška književnost. — Popravki.

17. J. Kalan : Šah 704

Listnica. Gg. J. St. v Z.; Gorazd; M. K. v S. Prihodnji

!

Danes ni bilo mogoe. — G. A. P. v P. „Na tujem" ne ; drugo
pa! — G. —1— v G. Hvala za dobro voljo! Ne morem. G. J.

S., b. v G. Še 1 gld. — G. T. M., b. v M. List Vaš je s posla-

nimi 8 gld. plaan do konca junija 1887. — G. A. L., naduitelj
v K. Da, plaan do novega leta. — G. J. K. v Benetkah. Poslanih
italijanskih pisemskih mark v Ljubljani (!) ne moremo ne rabiti,

ne zamenjati. Kaj naj ponemož njimi? Priloženlh 5 lir srao zme-
njali in dobili zanje 2 gld. 45 kr., katere smo izroili po želji Vaši
„Skratovému ' upravništvu. „Zvon" je plaaa do konca leta 1885.
Kam naj se list pošilja v Génovo ali v Benetke?

La /vJ
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Leto V.

LeposloY6í\ in znanstvert lis

Y iLJubljani, 1. novembra 1885. Stev. 11.

Sava.

i ^•

^rirôdo drami mladolétje,

Odéva v krilo bujnodíno,

Prijazno se razvija cvétje,

Cveté i šije zomolíno.

A mnôgo dívneje procvíta

Janaka Droga herka víta:

arôba jasná jej ovéva

Rudée lice milozarno,

Milôba opojílna séva

V nedolžnem jej oesi žarno.

Cvetíco deva Ijubezníva

Zapéla v Crne je lase,

A prsi snéžne i polné

Odélo lahno jej prikríva,

Ki rahlo dvíga se in gíblje,

Kakôr se vál na morji zíblje,

e sapa mirna eznje veje.

Lepôta njé sloví povsód,

Mladéniem raznéma gród:

Slovén i tujec mnog prispeje

Na Drogov gostoljubni grád,

Da bujnosvéžo d évo snúbi.

A Sava že Vsevláda Ijubi

I Savo Ijobi že Vsevlád.

Po vrti cvétnem se sprehaja

Kipéa, omamljíva deva.

Sladko jo bláženstvo navdaja,

Ljubáv jej v ôki jasnem séva,

Ljubáv jej istá duša díha,

Srcé jej polni sréa tiha.

Po vrti hodi deva živa,

Cvetícam Ijubljenim prilíva,

Priliva, néžno jih namaká,

Mislé na di-agega junáka.

Kar pribití na vrt Vsevlád:

Prijahal je na Drogov grád,

Da vidi Ijubo si nevésto.

Zazršemu devíco zvésto

Vesélje z líca mu zašije.

I Savi srce zakipí,

Radostná k njemu pobití —
Džé srcé na srci bije.

Vsevlád je lep ko beli dán,

Ko bojni Davor je srán.

Ponôsen mu je žár oesa,

Da Ijubica v njem zrô nebesá,

A vragu vdíha v prsi stráh,

Srdíto njemu se bleskee,

Da ves omamljen zatrepee,

Da se mu ves protrese pláh.

Možá ti javlja rna brada,

Visôko elo — bíster um,

Mogôtne prsi — svéž pogum.

Vsevláda díi sila mlada.

Gorje! e v prsih se mu vnáme

Do tujih zatiralcev t!
Gorje ! e krépka desná jame

Budíti v eti vi'ažni smrt!

V ognjeniku buí strašnó,

Grmí, vre, stresa se gromnó,

Kadár že ne mogó okovi

Razburjenih moíj krotíti,

No z Ijuto silo se valoví
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Skoz préhod zavalé srdíti.

Grozán pepél i zlôbna láva

Cvetóa polja pokonava,

Potré, prodré, požgé, zatré,

Kar umni lovek stvoril je.

Takó v Vsevládi bi vskipélo,

e vrage blizu bi zazri,

Tvrdo bi jih moril i tri,

Porazil jih krdélo celo.

A blag i krôtek je z devíco:

Srcé mu néžno, lahno bije,

Blagôta v jasnem ôki šije

:

Objéma Ijubico z desníco.

II.

„Slovén, oróžje dvigni brže,

Da vražna sila se razvrze,

Da jézni se Vladuh porazi!

rtéžni ga je vzgojil vrag,

Do nas mu vdihnol rt neblág,

V gospóda dali nam ga vrazi.

A ker je dom prodajal njira,

Bil vrag mu Ijub, Slovén neljub.

Poslali smo ga Némcem zlim,

Branec oíne zlih pogub.

A vrag mu sílnih et je dál,

Izdajske je Slovéne združil,

Na národ naš valí ves vál,

Da slugi vragovi bi slúžil.

Zato, Slovén, v oróžje brže,

Odlôži plug, me dvigni vnét,

Da sila vražna se razvrže,

Da bode míli dom otét!"

Mei se blískajo, matere stókajo,

Bôjniki vriskajo, deve se jókajo.

Ker jih ostávljajo, v bor se pripravljajo.

V boj na Vladuha, na boj

!

V boj na sovražnikov roj

!

Minôla bláženstva je slást,

Sé Savo se Vsevlád poslávlja.

Naslanja nánj se víta rast,

Nje líce žalno tógo javlja.

Gojíla je cvetóe náde,

Zamoril jih nemil jej mraz.

V okó se njemu solza vkráde,

Potee lahno £ez obrkz,

Ponôsno líce mu pomói,

Na ruso zémljo se potói.

Sloní na Ijubih prsih Sava,

Vé vróili solzah deva plavá,

Hudó žaluje i toguje,

Toguje, žalostno vzdihuje:

„Ne hôdi, oh, Ijubímec vérni,

Nasproti vražni síli krutí

!

Srcé mi zlé nesrée sluti,

Trepee v boli neizmérni.

Dovôlj si že za dom boríl,

Dovôlj krvi si vražne líl.

1 moj rodítelj pôjde v boje.

Bom li potem le sama deva

Otóžno samovala réva?

Ne hôdi v boje, srce moje!

Vsevlád, ostani pri nevešti,

Da je ne zamoré bolesti!"

Zaplae deva še miléje.

Junák jej néžno, rahlo deje

:

„Ne plaši se, devica draga,

Da jaz pohajam v bôjni hrup!

Utéši te prijazen up!

Oína zôve me na vraga,

Da se zatré sovražna vlást,

Grozéa Ijuto nam propást.

On pravi bi ne bil Slovén,

Ki bi sladkäl se poleg Ijube,

Preté li dómu zlé pogube,

Pretí li pästi vragu v plén.

Slovén je trpelív golób,

Prebíva dolgo zlost mirán,

A v bóji kakor tvrden dób

Za dom se stávi vragu v brán,

Veselo me mu zabrenkoe,

e dom zatréti vrag mu hoe
Vzmiri se, deva railojávna!

Ouva naju Svetovit,

Ouva Vesna, brán Ijubávna.

Vrátim se skoro zmagovít.

Potém se bóva veselíla,

V blagósd žila, deva míla!

Jaz móram iti v bor tvrdo,

Utôli svojo ból hudô!"

Srnó se deva navduší,

Junaku bôdro govorí:



J.Kržišnik: Satá. ©49^:

„Le pojdi se za dom borít,

Pomôzi oevíni zláti,

Potém se v slávi slavljen vráti,

Ljubó se vrni zmagovít:

Naproti z véncem se prisméjem.

A v boji li umreš žarlívem,

Skoraj i bédna jaz dožívem,

Za tabo združit se prispejem."

Takó mu deje néžna deva

O, srce Savi je ponôsno,

Vendär okó rosí jej rôsno

:

Pogum i strah jej z lica séva

Vsevlád na srce jo privíja:

„Devica táka méni príja."

III

Kolpa, kaj si se takó vskalíla?

Kaj si se vskalíla réka míla?

Voda ti je mótna i krvava,

Mnog mrli v naróji tvôjem plavá,

Mnog mrli brez róke ali glave.

rna kri v potokih vate lije.

Bôrba se na brégi tvôjem bije.

Boj prekrut boré sinovi Sláve,

Z vragi se bojujo za svobôdo

Kolpa réka vzbúri svojo vôdo,

Dvigni vale, strugo si ostávi,

Zlo protivni nároj ves poplavi,

Dej, nníi, zméni vrage kléte,

Cúvaj sreo domovine svete

!

V trombo zatróbi trobár,

Bojni zatuli vihár.

Mei zablísnejo,

Borci zavrísnejo,

Hrabro pritísnejo

Vragi na vrage podé se.

Strele se méejo,

Mei zvenkéejo,

Kônji razgéejo,

Zémlja bobní ter se trése.

Junaku grozí junák,

Na vojsko tre vojska se urno,

Na vraga besní vrag burno,

Kakôr srdít oblak

V nasproten oblak neutômno.

Zamôlklo bobné vre vzdub,

Grmí tvrd grom pregrómno,

Da vsplašil se móž bi gluh.

Pretí Ijut blisk i blesk,

Slepí jemljó nam vid,

Zlih strel hud resk i tresk

Razdíra železo i zid,

Razuša na máh,

Protívnike v prah.

Takó se spoprímeta vojski nasprôtni,

Hudó navalívši se bíjeta,

Boréi se jézno si vpíjeta,

Nemilo razgrajata tolpi togôtni.

Na éli navdušenih vrst

Tvrdo voj Drog divjá,

Navdaja ga dub prevrst,

Dsmíljenja roka ne zná.

Pri njem burí Vsevlád

Kakôr srdít lev mlád.

Besní mu me prehud,

Desníci neznán je trud,

Junake budí junák.

Slovén borí hráber i ják,

Naprej se razjarjen pomíka,

Grozílen je njega navál.

A polk slovenskí je mál,

Sovražna je eta veliká.

Oh, malo, premalo pomaga,

e zmáneš i v prah stres vraga:

Na mesto njéga desét

Prodíra sovražnikov spét.

Zamán je napôr i bôr,

Zamän grozovíti pomôr.

Zamán se borí Slovén,

Dom páda zlim vrágom vé plén!

Na brégi se násip dviguje,

Da vôdni se jézi ustavi,

Ce hoe, napénja se, hruje,

Da cvétno primorje poplavi.

Moán je násip i tvrd.

Vihar groznó zadivjá.

Buí vodôvje morjá,

V krotílo kipí mu srd,

Hrumí na vraga mogôtno.

A tvrdno dviguje se brán,

Ne gáne je vál vzdivján.

Valovi se pnó togôtni.

Na násip ohôlo besné,

Ošabno se nánj vale,
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Z nestrpno boré se mojó,

Osnôvo lukavi mu tró.

A násip se ni podal,

Dmíka pene se vál.

Sil svéžih podí val nov,

Razkai se srd valov-:

Z levice preté mu jézno,

Z desníce vrvé nánj zvézno,

Da rastdrobé zlo vraga.

Na vrh mu pene se viharno,

Osnôvo teró kovarno —
Oh, nasip omaga!

Morjé razuzdano na súho divjá,

Popljávlja, konáva cvetóa poljá

ma tmä ustávi divje klánje.

Bedni dom poplavi žalovánje.

Muená Slovénija toguje,

Po svobôdi jadni dom vzdihuje

Vrag v dežéli se ponáša, dávi,

Ali nikdo v brán se mu ne stávi:

Vrag z izdájskimi Slovéni v družbi

Stri Slovénstvo je, predal je službi.

Cvét junákov bôrba je zatrla.

Rana i Vsevláda je podrla,

Vsékana v srcé Ijubéfie plamno,

Zazibála v spanje ga nevzdramno.

Tóžna tee Kolpa v južne kraje.

Stok umirajóih poslušáje.

Kri Slovensko južnim bratom nosi,

Kri jim nosi, maševanja prosi.

IV.

Mrzla jese zemljo je preprégla,

Ljuto smrt prirôdi je priségla,

Nánjo je poslala kruto slano,

Da zadá jej nezacélno ráno.

Cvét opaijen se v nebo ozíra,

V hladno solnce zró potrt umíra

:

Prejšnja je minóla ga toplota.

Zalno rôžica glavó povéša.

Sila jej užé poslédnja péša:

Skoro véla doživi sirota.

Tudi Savi v duši jese vláda,

Tožna vrt prohaja deva mlada:

Cvétje, vscvitajóe jej pomládi,

Prelestílo je devíco v nadi.

Ptica je nedávno priletela,

Pésen prežalôbno jej zapéla:

„V gaji je sévala

Krásna cvetíca,

Pésni jej pévala
Néžna je ptica.

„Njo je pozdrávljala,

Ko je danélo,

Njo je oslávljala,

Ko je temnelo.

„Kar se pojávila

Zla je postójna,

Ptico zadávila

Zver je razbójna.

Bode še sévala

Néžno cvetíca,

Bode vzrudévala
Še jej glavíca?"

Pésen jej užali dušo bôlno,

Togo v srce vlije neutôlno.

Gasne jej okó, prej žarno, tóžno,

Nje arobno lice žalno sahne,

Kakor vene bédno cvetje rožno,

V kóje slaná zlo mrtvílo dahne:

Sava je cvetíca osamela,

O katere zlu je ptica péla.

Vladúh v dežéli se šopíri.

Krvavo, kruto gospoduje.

Že dolga leta se bojuje,

Ljubezni blage véro širi.

No njega vôd! maševánje.

Ujét je Drog, velítelj v bóji,

Ujéti mnôgi nekršánje;

Strašnó jih mui v jézi svoji.

Slovéne raz gradí proganja,

Prezíra, zlôbno jih zatíra,

A Nemce vedno le podpira,

Na zvite Nemce se naslanja.

Slovenské jim delí darôve,

Delí daróve, v déžel zóve.

Ugrabi grád i tóžni Savi,

Ziomíslu v dar i plen ga dá.

Slovén bil ón je rojenjá,

Obitel mu cvelä je v slávi.

I on je preje Savo Ijubil,

V ljubezni svoji jo je snubil.

A ni mu srca poklonila,

Ker je Vsevláda že Ijubíla.



Svojmir: Sonet. 645

Ostaviv jézen Drogov krov

Prišel togôten je domov.

Zatajil je svoj rod i dom,

Za Nemce Sel je v bojni grom,

Preveril se je le zato,

Da maševál bi se lehkó.

Izdáje gadne rni sad,

Bil mu je Drogov krásni grád.

Ko žalujóa Sava uje,

Da se Zlomísel približuje,

Srcé se dévi ohrabrí,

Obléko lahno promení,

V oprave bôjno se napravi

:

Na nežni, obledéli glavi

Pretrdo se železo bliska.

Telo vse z jeklom si odéne,

Z železom nédrije okléne, i

Da polne prsi kruto stiska.

bók si oster me pripaše

1 vranca bôjnega zajaše,

Z desníco mehko ga brzdaje.

Nemnôge hlapce verne sklie.

Na vraga bodro se pomie,

milem Ijubljenci sanjaje:

Ker v boji si umri žarlívem,

Prispejem za teboj skoräj,

S teboj se združit v mili raj

!

1 jaz vé boji zlem dožívem."

Sólnce zlato se poslavlja,

V bledo lice séva Savi,

Séva jej v obraz krvavi,

Tóžno zadnji jo pozdravlja.

Dévi bedni žizen sahne.

Oh ! umíra deva bléda

;

Vasih še polahno dahne,

A mori jo Ijuta béda:

Bájni žar oi jej gasne,

Žizen gasne Save krásne.

Srce še Ijubée bije,

Ali krv iz njega líje.

Rudeí jej prsi nežne,

Krí rudéa — prsi snéžne.

Presrnó se je borila,

Vrage je junaški tria,

V smrt Zlomísla Je raníla,

rno dušo mu prodrla.

A zadél je vrag i Savo

:

Prsi je prodrlo jéklo,

Kruto je devico speklo,

Vrglo na zemijó krvavo. . .

Hlapci zvesto jej udani

Mró na zemlji vsi poklani.

Sáhne tudi Sava mlada.

Že rosí jo rosa smrtna

:

Že kosí jo kosa smrtna

V tóžnem srci mir zavlada.

Njéna duša k nebu vsplava,

Zdriíži se s Vsevládora Sava.

J. Kržišnik.

^^

Sonet.

A^iloveštvo z grozo tebe se spomína,

^0 no ti venega mirú, pokoja,

Ti neizpolnena še želja moja,

V življenji mojem nadá ti jediná!

Blagrujem tebe, vená, tiha tmina,

Kraljestvo, kjer nobenega ni boja,

Nemir však zamorí tihota tvoja,

In mine vsaka, vsaka boleina.

Oe tudi v sebi ne trpiš življenja,

Ter zora v tebi níkdar ne napói,

Nobene zvezde ni na tvojem nebi;

epnív IJubcávi ni, ne hrepenenja,

eprav ni konca tvoji trdi noci,

Srcé mi vendar koperní po tebi!

Svojmir.



Odlomki iz éloveške tragikomedije.

Spisal dr. Jos. Vošnjak.

II.

Petega septembra bo poilo.

am, kjer se Sotla dolgoasno vije po dolinici, kakor v globoke

misii vtopljena, zakaj politino loi dva národa, ki sta upravo

le jeden národ, stoji ob esti pod griem nekaj ednejših hiš,

nego so v tistem kraji navadne po kraetih. In ta kopica hiš s cerkvijo

v sredi ima naslov „trg", dasi je manjša, nego marsikaka vas.

ujte, kaj se je 1. 1882. smešnega prigodilo v tem trgu. Prigo-

dilo se je nekaj kominega brez vse tragike, kar se le malokedaj pripetí

v našem življenji, nasienem od poroda pa do groba z zmotami, trp-

Ijenjem in nevspešnim delom.

Lansko jese me je peljala pot skozi trg in ker se je že mra-

ilo, sklenil sem se tam ustaviti ter obiskati župnika, s katerim sva

bila znana že iz prejšnjih let. Povabi me, naj prenoim pri njem, kar

sem tudi rad storil. Dokler se je pripravljala veerja, donese župnik

kupico vina in pogovarjati sva so zaela, razume se, o naših narodnih

težnjah in o bridki sedanjosti ter se tolažila s srenejšo prihodnostjo.

Ko gledam skozi okno doli po trgu, vidim pred hišo, v kateri je bila

žandarmerijska postaja, stati dva žandarja, s katerima se je živahno

pogovarjal gospQd, vekrat kažo proti farovžu.

„Naš župan!" ree smehljaje se župnik. „Gotovo Vas je videl pri

meni vstopiti in zdaj mu ne dá miru, dokler ne pozve kdo ste, kaj

tukaj delate in zlasti, kaj imate pri meni opraviti."

„Mož vendar ne misii, da sem nevaren javni varnosti?"

„Tega ne, pa javnemu miru. Kajti kdor obcuje z menoj, ta je

národen in kdor je národen, ta po mnenji našega župana kalí rair.

No, glejte, jeden žandarjev že gre v krmo, kjer ste pustili voznika,

drugi pa stopa gori po trgu in gleda na našo hišo."

„Pod takim strogim varstvom bodeva vsaj mimo spala," reem
jaz in odprem okno, mimo katerega je ravno korakal strážnik javnega

miru in oi svoje zvedavo obracal náme.
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Ko se obrnem od okna, vidim župnika iskati po pisalni mizi i
ko nájde neko pisanje, zane se glasno smijáti, ter mi je pomoli.

Eazgrnem je in vidim, da je úkaz okraj nega glavarstva do župnika,

naj ob ti in ti uri ostane domá, ker bode zaslišan o neki stvari.

„In kakšna stvar je bila to?" vprašam.

„Ravno to Vam hoem povédati, ker sem se zagledavši žan-

darje in župana, spominjal tiste smešne prigodbice, da spoznáte, kaj se

asih izvije iz najbolj nedolžne besede. lovek bi se res mora! vselej

ravnati po svetopisemskih besedah: Da ! Da! ali Ne ! Ne! — Vse drugo

je odve."

Sédeva k mizi. In ko sva se okrepala z jedjo in s požirkom vina,

zane župnik pripovedovati

:

,,Predlanskira prvé dni meseca avgusta sem bil poklican k tu-

kaj.šnjemu trgovcu Labiu, egar mati, že dolgo bolehna, se je želela

spovfdati. Ko opravim spoved in obhájilo, odidem. Labi me spremi

do vrat, kjer sva se malo aša pogovarjala o raznih stvareh. Tam na

pragu stoje sem izustil, kakor sem pozneje zvédel in se res spominjal,

usodepolne besede, ki so toliko preglavice delale našemu županu in

gospodu okrajnemu glavarju. Se tisti dan sem videl ravno iz tega okna,

odkodar se pregleda ves trg, ko sem po obedu sluajno stal pri oknu,

da je Labi pri.šel z županom vred iz hi.še svoje in da sta sla potem

.skupaj k doktorja, politiškemu svojemu somišljeniku, kjer sta se mu-

dila delj aša. Cemu spet stika glave ta trojica? mislim si. Volitve ni

blizu in konkordát je tudi že zdavnaj odpravljen. Cez nekaj aša se

prikáže župan in gre naravnost v žandarmerijsko postajo. Sodil sem

tedaj, da se je morala zgoditi kaka tatvina, ali kak drug zloin, zarad

katerega je trebalo županu dogovora z žandár merijo. Pozabil sem vso

stvar, a malo dnij pozneje sem opazoval, da me Ijudje gledajo nekako

sumnjivo, da se me izogibajo, kakor nevarnega loveka ; ona trojica pa,

kadar sem sreal jednega ali druzega, kázala mi je tisti obraz, raz ka-

terega se bere: ,,Zdaj smo te ujeli ! Dolgo si nas jezil, a zdaj te imamo

v zanjkah."

„Zael sem premišljevati, kaj to poraeni, a vest moja mi ni oi-

tala niesar. Najbolj udno pa se mi je zdelo, da sem bil od tistega

aša pod posebnim nadzorstvom žandarmerije, katera je pazila, kdo

zahaja k mení, zlasti ako je prišel kak tujec in katera je tudi zasle-

dovala. kam jaz hodim, posebno e sem, kar pa se je malokdaj zgo-

dilo, šel na hrvaško strán k tému ali onému tovarišev svojih."

„Taas 80 se, kakor se gotovo spominjate, na Hrvaškem posebno

v Zagorji, kmetje uprli proti gosposki in však dan je bilo slišati ob
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izgredih na raznih krajih. Zlasti so napadali židove, ki res neusmiljeno

deró Ijudstvo na Hrvaškem. Na štajerskí stráni so se mnogi zaeli bati,

da ne bi uporne ete prodrle preko meje. Zato se nisem udil, ko sem

prvé dni septembra videl prihajati mnogo žandarjev od drugih postaj,

ki so strážili v okolici in po meji. Ob jédnem pa dobim od našega

okrajnega glavarja tisti úkaz, katerega sem Vam bil poprej pokazal,

Kaj neki hoe od mene? premišljujera. Drugi dan se pripelje in vstopi

pri meni ob doloeni uri sam okraj ni glavar. Mož navadno jako pri-

Ijuden, káže mi tako resen obraz, da sem bil ves osupnen, Ko sé-

deva, položi na mizo akte, katere je imel v rokah, razgrne polo

belega papirja, na kateri sem videl vrhu glave zapisano: „ProtokoU"

ter me jame izpraševati."

„Prišel sem v uradnih stvareh v silno imenitni stvari in poziv-

Ijem Vas, odgovarjati mi odkrito in resnino."

„Gospod glavar! Poznáte me, da nisem nikdar niesar žakrival,

arapak vselej govoril resnico," odvrnem mu mirno, a odlono.

„Dobro, pa danes gre za stvar, katera se v prvi vrsti dotika Vas.

Zelim, da se do dobrega opraviite, kajti bilo bi mi práv neprijetno,

ko bi se moralo uradno ali celo sodno postopati proti Vam, neprijetno

že zavoljo stanu, kateremu pripadáte. Odgovorite mi tedaj na sledea

vprašanja :

"

Glavar pomoci pero v rnilo. — „Ali niste pred štirimi tedni

obhajali matere trgovca Labia?"

„Obhajal!" odgovorim.

„Ko ste se poslovili, obrnili ste se na pragu še h g. Labiu, ki

Vas je spremljal do vrat in izustili ste te-le besede: ,Petega sep-

tembra bo poilo, škoda da mene ne bo zraven!' in potem

ste odšli."

Jaz debelo pogledam glavarja, ki je srpo v me upiral oi svoje.

Se sanjalo se mi ni v tistem hipu, da bi bil jaz kedaj to govoril. Ko
molim, ponavlja glavar naglašujo vsako besedo:

„Petega septembra bo poilo' — ali tajite? Tedaj Vam
povém, da je g. Labi pripravljen však as prisei, da ste mu Vi to

rekli, še na pragu stoje in sicer tako nekako, kakor bi ga hoteli svariti."

Napenjal sem svoje možjane, pa izginilo mi je bilo popolnoma iz

spomina, o em sva se taas menila z Labiem. Glavarju to povém, a

on neverjetno zmaje z glavo.

„Vi tedaj tajite? Potem bo treba konfrontacije."

„Ne tajim, pa tudi ne pritrjujem. Sicer pa res ne razumem, kaj

bi pomenile one besede, ko bi jih bil tudi res izgovoril?"
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„Vi ne umejete? Ali neete umeti ? Alikaj-li? Dozdaj sem mislil,

da sami niste bili zapleteni, pa Vaša tajitev mi je v dokaz, da Vam
je znano, kar se kuje tóstran in ónostran Sotle."

„Meni znano? Kaj neki? im dalje, tem menj Vas umem, gospod

glavar !

"

„Torej Vi ne veste, kaj se godi ónostran meje na Hrvaškem?

Vi ne veste o kmetski ustaji, in kako razdivjano Ijudstvo požiga in

mori?" vpraša glavar in me gleda skozi naónike kakor sodnik in-

kvizita.

„Kako bi ne vedel, ko nam však dan dobajajo vešti o tamošnjib

izgredih, o napadih na židove in njihovo blagó, toda o pobijanji ali

umorih nisem slišal. Pa kaj imam jaz opraviti s temi izgredi?" vpra-

šam nejevoljno.

„Ker se delate tako nedolžnega, povém Vam brez ovinkov, esar

ste na sumnji. Vam je bilo znano že taas, ko ste govorili z Labiem,

da se med našim Ijudstvom pripravljajo jednaki izgredi, kakor na Hr-

vaškem. Vi ste že taas vedeli celo za dan, kedaj se kmetje upró;

kajti rekli ste: ,Petega septembra bo poilo!' Danes imamo

drugi dan septembra, torej v treh dneh bi se imelo zgoditi, kar se je

nameravalo. Toda ... in glavar ponosno vzdigne glavo. . . . „oko

zákona uva in politiško oblastvo ni slepo in gluho. Mi smo skrbeli,

da se niti za trenotek ne bo kalil javni mir. Žal mi je za Vas, da ste

se v svojem fanatizmu dali zapeljati v také spletke. Kajti dobro

vemo, da na Hrvaškem gre le proti Madjarom iz narodnega sovraštva

in pri nas bi šlo proti Nemcem. To je sad tistega vednega hujskanja.

In zdaj ,ne tajite vec in me ne silite, da Vas izroim sodišu."

Ko sem vse to slišal, zdelo se mi je, da se ali glavarju ali mení

meša po glavi. Bil sem tako osupnen, da nisem mogel précej odgovoriti.

Toda oitanje, da sem v zvezi s hrvaškimi izgredniki in da naše Ijudi

podpihavam k jednakim silovitostim, razburilo mi je živce, da zakliem

ves srdit:

„To je grdo obrekovanje in vsakega bom tiral pred sodiše, kdor

mi tako nesramno oskruni ast mojo!"

„Obrekovanje? To se bo pokazalo," zavrne me glavar. „Pa ker vidim,

da ste razvneti, ne bom zdaj sklenil protokola, ampak popoludiie Vas

zaslišim še jedenkrát. Upam, da se do taas premislite in vse odkrito

poveste. Zagotavljati Vas smem, da se Vam ad personam niesar ne

zgodi, ako razkrijete tajne spletke, kojih niti so napeljane, to dobro

vémo, od tiste stránke ..." Glavar zdajci umolkne, ker se je menda
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domislil, da bi izdal kako uradno skrivnost, ko bi kaj vec povedal,

Odšel je in s seboj vzel svoje akte in tisti svoj protokol.

Ostal sem sam in eprav si niesar nisem imel oitati, in eprav

sem ob vsi ystaji vedel samo to, kar sem slišal in ital v asnikih,

bilo mi je vendar neprijetno, da se more sploh proti meni roditi takšno

sumnienje. In óne besede, ako sem jili res izpregovoril, kaj sem hotel

rei ž njimi? Sedem ves zamišljen k pisalni mizi in zanem premetá-

vati knjige in pisma, ki so ležala na nji. Zdajci zagledam razgrnen

listi in ko ga vzamem v roke in preberem, zane se mi svitati po

glavi in bliskoma se mi vrne v spomin tisti ominozni pogovor. Za-

smejem se na glas, da je cerkovnik, ki je ravno vstopil, strmé obstal

in se ves zmeden ohal za ušesi.

Po obedu pride spet okrajni glavar. Njegov obraz je bil videti še

bolj nagrbanen in temen. Jaz ga smehljaje pozdravim.

„Kakor vidim, ste práv dobre volje. Tedaj smem upati, da razo-

denete vse brez ovinkov.*

„Vse, gospod glavar, ker bi itak ni ne opravil proti spovedi

gospoda Labia."

„Tako je práv in pošteno!" ree glavar, kateremu se lice razvedrí

ter pripraví pero, da nadaljuje zápisník.

„Vi tedaj priznávate, da ste rekli Labiu tiste besede?"

,,Priznávam !"

„Torej ste že taas znali, da se delajo na tajnem priprave za

vstanek, ki bi imel poiti 5. septembra?"

„Jaz, da bi bil vedel za kakšeo v.stanek? AH se Vam sanja

gospod glavar?"

„Niste li sami ravnokar priznali, da poi 5. septembra?"
vpraša nejevoljno glavar."

„Seveda bode poilo," odgovorim in s povzdignenim glasom do-

stavím: „Poilo bode in zemlja bode rdea od prelite krvi . .
."

„Grozno!" vsklikne glavar in pero mu páde iz roke.

„Toda, ne bojte se, gospod glavar, pokalo bo le v grašin-
skem logu na zajce in srnjáke."

„To je blasfemija in zasramovanje državnega oblastva!" zakrií

glavar in ves zagorel od jeze vstane s stola. „Mislil sem z Vami rav-

nati railostno z obzirom na suknjo, katero nosíte, pa slabo zahvalo

imam od tega!"

Da bi se bil jaz najrajši glasno smíjal, ko sem videl moža tako

razburjenega, pihajoega okoli sebe v sveti jezi, to je naravno ; toda

nmeje se samo ob sebi, nísem ga hotel razžaliti in dejal sem mirno

:
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„Prosim, da zapišite v protokol izpoved mojo in potem sodite!"

Beseda : ,protoko je z neko magino silo vplivala na razvnete

živce glavarjeve in že namoeno pero se je bližalo papirju željno dotikati

se ga in po njem praskati, kakor kokos brska po peski, dokler ne

nájde kakega zrnca.

„Ravno tisti dan," pravim, „ko sem pozneje šel spovedávat gospó

Labievo, dobil sem od grašinskega oskrbnika ta listek, v katerem me

vábi na lov na 5. dan septembra, ker pozná veselje moje do lova. No,

ko pogledam v koledar, vidím, da móram ta dan k poddružnici, oprav-

Ijat naroeno mašo, da se tedaj lova ne bom mogel udeležiti. Ker sem

mislil, da je tudi g. Labi povabljen, dejal sem mu taas pri odhodu

:

„Petega septembra bo pokalo; škoda, da mene ne
bo z r a v e n."

jjZapisal sem Vašo izpoved," ree glavar in si utakne pero za

uho. ,,Pa vendar me ne imate za tako naivnega, da bi verjel tému

izgovoru. Naznanjam Vam tedaj, da pride jutri sodnik sam, zaslisavat

prie pod prisego in potem si sami pripisujte sitnosti, v katere boste

še zabredli."

Se mi velí, naj podpíšem protokol, kar sem storil, in potem

odide glavar v velíki nejevolji.

Drugi dan je bilo še zmerom polno žandarjev po trgu in okolici.

Sodnik se pripelje naravnost k meni, a ker ni imel takih predsodkov,

kakor glavar, bila je stvar kmalu pri kraji. Poklical je le še grašin-

skega oskrbnika, ki je seveda vsemu pritrdil. Drugi dan so se izgublje-

vali vnanji žandarji, Petega septembra pa je potem res poilo in je

ves dan pokalo. In ker sem dobil námestníka za naroeno opravilo

pri poddružnici, bil sem tudi jaz zraven in e ne srnjaka, vsaj par zaj-

cev sem položil na tla. Zveer pa srao praznovali pri oskrbniku sreno

zmago — nad divjaino.

Tvoje oí.

plvoje oí, lepé oí, Oí lepé, oí krasné,

Iz njih Ijubezen mi gorí. Ko bisera se mi blesté.

Na meni le poívajo, Blesté se mi, ko zor mladáti,

V srcé mi pokoj vlívajo, Ko rosné kaplje svit zlatán

Plamtíte mi do konca dní,

Tvoje oí, lepé oí

!

Svojmir.
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Bájke in povesti o Gorjaneih.

Spísal J. Trdina.

24. Doktor Prežir.

ekla Jera nam je pripovedovala kaj rada o strahovih, v katere

je verjela vrsto kakor v Boga in v sv. Sembilijo. Za naj-

minejšo njeno povest te vrste zraatram tó-le

:

V Kamovi hiši pred mostom je stanoval pred veliko leti jako

imeniten in bogat gospod. Prvakoval je ne le med uradniki, ampak
tudi med mešani in okoliani. Brez njega volje in vadnosti se ni smelo

nikjer ni storiti in zgoditi. Vedel se je tako oblastno, da so mu zdeli

gospodje pridevek: novomeški Napoleon! Dasi je bil oduren in

trd, estili so ga Ijudje skoraj kakor Boga. Celo tercijalke niso

védele mnogo let ni slabega o njem ; lotile so se ga še le nekoliko

mesecev, predno je bil premaknen od nas nekarao gori na Nemško.

Dobro, krotko in preprijazno njegovo gospó pa so obirale te jezinice

že précej od konca, ko je prišla pred most. Ker ji niso mogle oitati

druzega, posegle so nazaj v mladost njeno. Pred zákonom se je po-

znala, veste, s tistim sloveim doktorjem Preži rjem, ki je zložil

toliko pesmij, katere prepevajo veseljaki še dan danes. V krmo našo

so hodili kaj zastavni gospodje :
' Vesél, Trbúc, Ažman, Ravnik, Groga

in drugi taki. Ti naši gostje so se menili dostikrat o Prežirji in ga

opisovali práv natanko, kakov je bil, kake navade je imel in kaj je

doživel in pretrpel. Vsi so trdili v jeden glas, da ga treba šteti med
najveje razuranike, ki so se porodili v naši deželi in v našem národu.

Kdor ga je videl in ul prvikrat, ni zapažil précej udovite njegove

bistroumnosti in zmiselnosti. Beseda mu ni tekla lahko in gladko. Mož
je nekoliko mécal in pripovedoval vse mimo in jednolino, ne pa kakor

nekateri govorniki, da bi bil vmes krial, páil obraz in mahal okoli

sebe z rokama. Tudi ni bil váden, da bi se bil smijal sam svojim

šalara. Ko pa je odjecljal prvih pet ali šest besed, razvezal mu se je

jezik in zdrknila je z njega dostikrat tako slaná, da so se morali

prijeti možaki za trebuh, da jim ga ne raznese smeh, babe pa so bežale

iz hiše, kakor bi jim pritískal za petami sam peklenski rogatec. Búrke

njegove, veste, niso bile vselej také, da bi jih smeli slišati otroci. Brat

ga je dobrovoljno kdáj pokaral: France! razuma imaš dosti, razuma,

ali kaj pomaga, ko pa neeš rabiti pameti. To prijazno oitanje je

pomenilo, da je zanieval Prežir tiste podlé umetnosti, s katerimi se
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dobi na svetu najprej veliká služba, iraenitnost in bogastvo in jih za-

radi tega zovó praznoglavci pamet. Zahteval je od vsakega loveka

resnico in pravico in spoštoval je samo tistega, kdor se je odlikoval

s ednostimi in z vednostirai. Malopridnoža in bedáka je rtil in pre-

ziral, e práv je bil najmogonejši velikaš in milijonar. On se ni znal

ni lagati ni hliniti. Nikdar se ni nikomur prilizoval, uklanjal ali pri-

poroal in prosil milosti. Gospôdi je dokázal, da razume vec nego vsi

drugi, pa si je mislil: Zdaj veste, kdo sem in kaj znám Ce sem za

vas, vzemite me v službo ; e nisem, mari mi je! Živel bom tudi brez

vas. Takih ponosnih korenjakov v staré ase vláda ni sprejemala rada

med uradnike. Prežir si je moral iskati drugje kruha, Meni se práv

zdi, da ga je imel v pisarnici neki drug doktor, ki mu je bi prijatelj.

Delal je zanj pravdarska pisma ali ka-li. To pa vém za gotovo, da

mu zaslužek ni bil preobilen. Hodil je rad v gledališe in na druge

gospôske veselice; že radi njih se je moral oblaiti, kar se dá lepo, po

najnovejši šegi. Také rei pa niso zastonj. Vedlo ga je kdaj trdo za

denár. Dohodke svoje je potrošil tem laglje, ker je bil jako usmiljenega

srca in dobrih rok. Noben revež ni šel od njega brez daru. Najrajši

je pomagal poštenim siromakom, ki so se sramovali prositi : takim je

stisnil v dla kar celo dvajsetico pa tudi goldinar. Sestra, ki mu je nekaj

aša gospodinjila, zagodernjala je nejevoljno nad nekim beraem, ki seje

bil navadil, da je prišel však dan po milošino. Prežir pa jo je zavrnil

:

kaj se jeziš, ali ne véš, da mora lovek však dan jesti in še po ve-
krat. Na zaetku šolskega leta je videl uenca, ki se je milo jokal,

ker mu uboga mati ni mogla kupiti bukev. Ko je zvédel, zakaj plae,

prijel ga je za roko in šel ž njim v prodajalnico ter mu kúpil ne le

knjige ampak tudi papirja in drugih potrebnih reij po vrhu, pa mu
podaril še petico za jabelka. Dijak višje šole je potožil tovarišu, da bo

moral šolo pustiti, ker oe ne more ve zanj plaevati, druge podpore

pa nima. Prežir, ki je slišal te besede, potrka ga po rami in mu velí

:

Prijatelj, pojdite z máno. Neki trgovec, znanec moj, potrebuje za tri

otroke uitelja, Dajal Vam bO hrane, stanovanje in kak majhen na-

méek tudi v denarjih. Tako je pomogel pridnemu mladeniu, ki je

postal pozneje slove duhovnik in doktor sv. pisma. Mnogim ubogim

deakora je dobil kosilo v samostanu. V Ljubljani se je bil. pobratil z

imenitnim pátrom Benútom. Predno so se odprle po sv. Mihelu šole,

oglasil se je vselej pri njem. Benút je že vedel, po kaj je prišel, pa

se je zasmijal in ga vprašal : No, France, koliko bi jih pa preskrbel

rad letos z zloglasnim našim rietom? Ali véš, žlice jim boš moral

sam kupiti. Ze bolj odrasle dijake pa je priporoal bogatim svojim
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znancem, sosebno pa profesorjem malih šol, da so nagovarjali roditelje,

naj si jih vzamejo otrokom svojim za hišne uenike. Kranjci ne morejo

hrzdati jezika. Skoro vsakerau loveku natvezejo kak priímek, da ga

pikajo ž njim za hrbtom ali pa tudi dražijo v obraz. S pravim imenom

menda ne kliejo nobenega krmarja, nego govoré rajši : Bikabirt, Ko-

bilabit, Švedrabirt, Prosabirt, Silabirt, Muhabirt i. t. d. Ni dolgo, kar

je umri pisa, ki so mu dejali doktor Kibla. Pa tudi pravih doktorjev

Ijudje naši ne pušajo na miru. Gorenjcem ni storil Prežir nikoli ni

žalega, pa so mu pritisnili vender le smešni in grdi pridevek : doktor

Figa, zato ker se je zabavljal rad z otroki in jim kupoval pridno sladké,

tržaške fige. Ljudje pravijo : Kdor otroke Ijubi, brez skrbi snúbi. Tak

mož res najlaže nosi težko breme zakonskega stanu. Tudi doktor Prežir

si je našel v Ljubljani lepo in ob jednem bogato deklico, s katero se

je želel poroiti. Ali njemu ni bila namenjena nobena pozemeljska

srea. Zaveroval se je v to gospodino tako globoko, da je ni mogel

pozabiti ne na tem, in kar je gotovo še dokaj bolj udno, niti na

ónem svetu. Pod okno j i je hodil boje v jasnih noeh, ko je svetil

mešec, prepevat : Luna šije — Kladvo bije ... To pesem je bil zložil

navlaš zanjo. Razven nje pa še mnogo, mnogo drugih. G. Groga mi

je posodil precéj debele bukve, ki so bile polne Prežirjevih pesmij.

Prebrala sem vse od konca do kraja. Nekatere so bilé pobožné in

svete, kakor kaka práv lepa pridiga, najve pa je bilo posvetnih, takih,

kakeršne ugajajo najbolj vroi mladini. V njih poveliuje Prežir lepoto

izvoljenke svoje ali pa opisuje takó ganljivo hrepenenje in boleine

svojega srca, da so mi prihajale neprenehoma solze v oi. Dan da-

našnji se nahaja pac malo moških, ki bi Ijubili in astili žensko svojo

tako resnino goree in stanovitno, kakor jo je ta imenitni slovenskí

doktor. Gostje naši niso nikoli niesa slišali, kakovega srca je bila

proti njemu ona. Jaz mislim, da bi ga bila vzela drage volje, ko bi

bil imel toliko prihodkov, da bi se bila vozila pri njera lahko v koiji

in živela še dalje tako dobro in brezskrbno, kakor je bila vajena v

domai hiši. Ali revnega loveka, e je práv doktor, bránilo bi se še

kako kmetiško dekle, nikar gospodina, za katero so se poganjali naj-

boljši snubai, mestni in deželski. Ponudil se ji je velikaš, vaša gnada,

ki je dobil od cesarja prelepo službo, po oetu pa denarjev, da sam

ni vedel koliko. Oe in mati sta rekla: Vzemi ga! in pokorná herka

ju je poslušala in se z velikašem pozakonila. Nezvestoba njena je Pre-

žirja tako potrla in izbegala, da ni moci dopovédati. Lažljivi svet in tožno

življenje sta se mu pristudila. Kdaj se je zaril v papirje in brskal in rkal
po njih no in dan brez spanja, brez jedi in pijae. Vekrat pa mu.
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se je delo uprlo, da po štirinajst dnij ni prijel ni za pero. Taval je

zamišljen sem ter tja, kakor bi bil méseen, ali pa je dirjal po esti,

kakor bi ga kdo podil. Živel je brez pravega redu in pravila.

Zanemarjal je opravke, pa tudi samega sebe. Na obleko ni pazil ve
tako skrbno, kakor nekdaj, dostikrat so ga videli práv borno oprav-

Ijenega. Sosebno so se smijali Gorenjci stari njegovi kapi in ispremi-

nastemu klobúku. Tolažbe in zábave si je iskal v drušini, ki ni bila

vselej dobro izbrana, najrajši pa v vinu. V krmah j« prebil po ves

veer, kdaj tudi popoludne. Radi te slabosti so ga razlájali sovražniki,

.še bolj pa hinavski prijatelji za silnega pijanca. Ta govorica je bila

prebuda in nesramna. Prežir je sedel mimo pri merici svoji : on ni

nikolí razbijal in razgrajal ali delal Ijudem nadlege. Tako pohlevnega

pivca si želi však gostilniar. Tudi gostje naši so zaeli jedno pre-

mlevati to Prežirjevo pijanstvo, gospod Ravnik pa jih je ustavil in po-

šteno bránil slavnega pesnika. Dejal je: „Za pet ran božjih , ne bodimo

taki zlobni farizeji! Prežir ga je rad pil, kakor ga pijemo radi mi, ki

smo tukaj in z nami brez .števila Ijudij vseh stanov in národov. Pa res je,

da objedajo sršeni samo žlahtno sadje, lesník pa se niti ne dotaknejo.

Drugim pivcem nihe ni ne oitá, ker so nilje, Prežir pa je ostal še

po smrti imeniten in velik mož, zato misii však capin, da ima pravico,

ometavati mu grob z blatom. Ni tega ne smemo pozabiti, da smo mi

tu z veine oženjeni dedci ; doma nas aká društvo, žene in otroci, itak

visimo v kmi dostikrat od sedmib do polunoi, e ne še dalje. Doktor

Prežir pa je bil brez rodovine, samec. Ce bi mu práv nobena žalost

ne bila morila srca, gnala ga je v krmo že pušoba. S im in s kom
za Boga bi se bil mogel kratkoasiti v mali svoji izbi doma. Spati mu
se ni dalo in brati se pa zmerom tudi ne more. Zopet se potrjuje

stará resnica, da vidimo pezdir v oesi bližnjega, bruna v svojem pa

ne vidimo. — Gospodje na.ši so praviii, da ga je bila tožnost jedno

tako prevzela in zmešala, da ni ni vedel, kaj dela in ukreplje. V ti

zmotnjavi se je botel sam konati. Že se je bil zadrgnil, ali prihiteli

80 še o pravem asu domaini in ga oteli. Usmiljeni Bog, ki je poznal

plemenito njegovo srce, ni želel, da se pogubi asno in veno, nego

da se reši in vzvelia. Ni še uakal veliké starosti, ko se ga je prijela

búda bolezen, ki se ni dala ozdraviti. Na smrtni postelji pokesal se

je resnino vseh svojih grehov in napak in umri je spokorjen, okrepan

s svetimi zakramenti in v trdni veri, da nájde lovek mir iii pravo

blaženstvo samo v naroaji vzvišene naše matere, sv. katoliške cerkve.

Tisti prvák, ki se je oženil s Prežirjevo milico, slúžil je najpréj

v Ljubljani ali kje, kasneje pa ga je poslalo poglavaistvo v Rudojfovo.^



656 J, Trdina : Bájke in povesti o Gorjancíh.

Ker v mestu ni mogel najti pripravnega stanovanja, šel je v šmihelsko

župnijo in vzel v zakúp Kamovo hišo, kar sem že omenila. Ljudje so

hitro zvédeli, kako znanje je imela gospá njegova na Gorenjskem. Po-

vedali so jirauradniki, ki so prebivali nekdaj v Ljubljani ; s Prežirjem

so nekateri celo obevali. Pa saj ni bilo treba dosti praviti. Prežir govori

o Ijubezni svoji na vsa ústa v pesmih, katere poznajo že zdavnaj tukajšnji

Dolenjci. Kar jaz pomnim, prepevajo v mestu: Luna šije . . . ne le dijaki,

ampak tudi'. vse dékle in péstunje. Gospá je živela z môžem svojim v

prelepi prijaznosti in zlogi, vsaj na videz. Bog ji je bil podaril tudi

nekoliko krasnih in práv dobrih otrok. Nekateri pa so vendar ugibali,

da ne more biti srena, ker je bila zmerom tako bieda in dostikrat

vsa razmišljena. Trdili so, da se ji šili še vedno v spomin zapušeni

Ijubek. Za hišino si je vzela neko sulio Marijo, zvesto ali precéj sitno

bábnico. Eazven nje ji je stregla znanka moja Neža, ki je slúžila prej

zajedno z mano v kmi. Ti dve sta dobro vedeli, kaj se govori o

gospi in Marija, ki ni mogla ni zamolati, vprašala jo je jedno kar

naravnost, e je bila zaroena res že s tistim slavnim doktorjem, ki

je znal delati také milé pesmi. Gospá se zasmeje nekako posiljeno in

veli : Da se ti Ijubi pobirati te staré ene ! Doktor Prežir je bil tak

ptiek, kakor so vsi. Kvasil je o Ijubezni vsaki, da se je pomenkoval

ž njo le pet minút. Kakor drugim, dobríkal se je kdaj tudi meni. Skrb

me je bil ! Trape, ki so mu verjele, božal je boje práv Ijubeznivo, ali

kadar mu je prišla muha, znal je pa tudi praskati kakor maek. Hodil

je v gledališe in na plesiša, pa je metal po tleh raajhne listke, na

katerih so bile zapisane vsakovrstne zabavljice na Ijubljanske gospo-

dine. Ti listki so šli potem od rok do rok po vsem mestu. Ogrébal

je na tak nain tudi mene. Jaz sem se strašno jezila. Ko je to slišal,

grohotal se je in hvalil po Ljubljani, kako me je razsrdil. Pa s takim

porednežem da bi se bila jaz zaroila? ha ha ha! Vidi se, da gospá

ni hotela priznati resnice. Taji in zaniká se lahko vse, še to, da je

sneg bel. Jaz in Neža sva bili trdno uverjeni, da je mislila še zdaj na

doktorja. Dokler je bil živ, ni se pripetila nobena takova re, ki bi jo

bila izdala. Kmalu po smrti njegovi šla je z gospodom nekamo na

deželo. Domov se jima ni mudilo, ker je svetil mešec. Vrnila sta se

nekaj pred polnojo. Hišina, ki je bila ob jednem kuharica, prinese

veerjo. Komaj zaneta zajemati, zapoje nekdo za hišo z zvonkim glasom

:

Luna šije — Kladvo bije. Gospá se zgane, da ji páde žlica iz rok.

Tresla se je kakor šiba. Ko je vpraša gospod, kaj ji je, zajei: Oh,

prišlo mi je tako slabo, da komaj diham. V posteljo so jo morali nesti,

ker eama ni mogla iti. Vreme se je še tisto no i^premenilo ; deževalo
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je mnogo dnij skoraj neprenelioina ; noci so bile temne, da se ni ni

videlo. Gospá si je opomogla in se zopet razvedrila ali na nesreo njeno

razvedrilo se je kmalu tudi nebo. Zopet je sijal svetli mešec. Vreme je

bilo tako toplo, mimo in prijetno, da sta ostala gospod in gospá do

jednajstih na vrtu. V Portovi hosti zavpije trikrát sova, précej za njo

pa se oglasi s Krke: Luna šije — Kladvo bije. Gospá zakrii in páde

brez zavesti gospodu v naroaj. Drugi dan je vstala zdravá, ali ob

pozni jednajsti uri se je ponovila pesem in ž njo tudi boleina njena.

Od zadnjega do prvega krajca in kadar je bilo oblano, ni utila nikoli

ni težave, ker se ta as ni slišalo nobeno petje. Ko pa se je zaela

luna polniti,Coglasil se je však veer neznani pevec in uboga gospa je

trepetala in omedlevala. Vekrat jo je lomil in zvijal tak strašanski

kr, da jo je hotelo zadušiti. Précej, ko je ponehalo petje, prešla ji je

tudi bolezen. To petje ni bilo zmerom jednako; kdaj se je ulo ve
glasov, najvekrat pa samo jeden. Se bolj udno je bilo to, da se ni

glasilo vselej iz istega kraja, nego zaporedoma s Sane, izza Kamove

hiše, z Lok in kdaj celo s Krke. Najbolj pogostoma pa je dohajalo

vendar s Sane, s tiste, nekoliko visee trátine, ki je na bregu za ka-

piteljskim vrtom. Gospod je mislil, da mu ženo hodijo nadlegovat raz-

posajeni dijaki. Prej se kvartajo v kaki beznici ; ko jih krmár zapodi,

gredó pa tulit na Šance. Ce dobé kak oln, vozijo se po Krki in

ustavijo kje za Kamovo hišo, da tam vrišé in nagajajo. Tožil jih je

ravnatelju, ali brez vspeha, ker so vse utajili in se jim ni moglo ni
dokazati. Gospod je bil velik prijatelj s kanonikom Jelovškom. Nago-

varjal ga je, da bi šel dijake svarit in jim se grozit z najstrožjo ka-

znijo, ako ne bodo mirovali po noci. Jelovšek je prišvepal — imel je

takrat bolne noge — res v šolo, ali fantov ni hotel zmerjati in strašiti

nego jih je prosil práv lepo, naj bi ne prepevali ve: „Luna šije" v

takem kraji, kjer bi jih mogla uti tista bolehna gospá v Kamovi hiši.

Réva je tako obutljiva, da bi ji utegnilo to petje jako škoditi. Dijaki

so se o teh besedah na ves glas zasmijali. Jeden je boje celo dejal:

O saj vemo, zakaj ji preseda pesem ; naj ji le, saj je presedala tudi

Prežirju babja njena omahljivost. Prošnja kanonikova ni pomogla ni.

Kakor prej razlegalo se je ob meseini ponono petje in bégalo in mrc-

varilo nesreno Ljubljananko. Neža vpraša Marijo, zakaj neki ne more

shšati te prelepe pesmi brez hudih bolein. Hišina odgovori : To se zdi

tudi meni neizreeno udno. Ce jo pobaram, pokima z ramama in

pravi, da so krivi slabi njeni živci, katere razdraži vzlasti po noci

vsaka malenkost. Mogoe! Ali jaz bi dejala, da je glavni uzrok morda

nekaj drugega. Pesem: „Luna šije" domišlja jo dekliških let, veselé

4S
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njene mladosti, pa se ji stoži in milo stori, ker vé, da se ji ta zlati

as ne povrne nikoli nikoli vec. Tudi zdaj se ji godi dobro. Tako, kakor

njo, ne asté nobene druge gospé v Novem Mestu in za življenje ima

vsega dovolj, esar koli poželi. Ali Ijubljanskih veselie ji ne more

dati malo naše mestece. Dostikrat vláda v njem taká pušoba, da bi

lovek najrajši pobegnil. Tudi stanovanje naše je preve odljudno. So-

sebno ob grdem vremeni prebó se práv težko v ti samoti, ki je bolj

podobná pušavi, nego kaki vaši. — Marijino razlaganje se Neži ni

zdelo dosti verjetno. Njo je obbajala že dolgo huda slutnja, ki se je

tudi potrdila. Neko soboto šla je práv pozno s káblom po vode. No
je bila jasná in svetla. Iz Krke se je vzdigovala sim pa tam megla. Iz

megle se pomoli najprej glava, potem tudi život velikega moža. Mahaje

z rokama letela je prikazen z meglo vred gori po Krki. Za Kamovo

hišo, bas pod gospino spalnico obstane ter se globoko trikrát pokloni

in zane prepevati z monim glasom : Luna šije — Kladvo bije. Neža

se tako prestraší, da pustivši kábel pobegne v hišo. Odslej ne bi

bila šla tako pozno po vodo ne za sto goldinarjev. Zdaj se je na

svoje oi uverila, da pevec ni dijak, ne kak drug lovek, nego brez

dvojbe doktor Prežir, ki hodi izvoljenki svoji še po smrti naznanjevat

neskonno svojo Ijubezen. Marija ni verjela, da bi se mogel mrli po-

vrniti nazaj na ta svet. Nežini pripovedki se je smijala in velela, da

se ji biede, da je imela prazno podobo megle za možá. Jaz pa sem

bolje poznala prijateljico svojo. Kar vem, govorila je zmerom práv pa-

metno in nihe se še ni pohvalil, da bi jo bil ujel v kaki laži. Resnico

besed njenih je dokazoval tudi gospin prstan. Neža je imela sestrino

Fránico, ki je poznala mladega kováa. Ker je želela, da bi bila nje

Ijubezen trdna in brez greha, šla je s fantom v cerkev. Stopivša h kro-

pilnemu kameu sta spustila však svoj prstan v blagoslovljeno vodo.

Pred vélikim oltarjem sta potem prstana zamenila. Ali ta ková je bil

jako lehák lovek. Se tisti teden je napájal v mestni kmi neko drugo

punaro. Zveer je zapažil, da mu je Frániin prstan poil. Nesel ga

je k zlatarju, da mu ga je zvaril. O sv. Vidu se je napotil k maši na

Ljubno. Tamo je kupoval vino in se legal neki Toplianki, katere ni

prej še nikoli videl. Na roki mu zazveni: tink! Ko pogleda, bil mu
je prstan zopet poen. Dal ga je drugi zlatarju. Cez nekaj mesecev

je ubila porednega kováa na isti gori strela. Po životu mu ni na-

redila nobene rane, tudi obleka na njem je ostala cela. Prstan pa mu
je raznesla strela na drobné kosce, v oitno znaraenje, da ga je zadela

strašná kazen božja radi grde njegove nezvestobe. Tudi Ijubljanska

gospá je imela poen prstan, ki se za dolgo nikakor ni dal popraviti.
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Sama je povedala družini, da ga je poslala že trikrát k zlatarju ali v

dveh dneh je odjenjal vselej in ravno tamo, kjer se je bil pretri prvi-

krat. Naroila je tudi Neži, da je šla ž njim k zlatarju. Ta bi bila

rada vedela, kakšen je in odpre spotoma škátuljico. V nos ji udari

oster, mrtvaški duh ! Obšla jo je taká groza, da se je zgrudila. Ko pové

hišini to prigodbo, zaela jo je psovati. Prismoda, avša, trapa in še

druge grde priimke ji je dajala. Po nje misii je dišala po prhnelem

stará volná, v katero je bil závit prstan. Ali ta Marija je obrnila rada

vsako re tako, kakor bi se ne pripetilo na svetu nikoli ni po-

sebnega in božjega. Smukaje se vedno okoli gospôde, zapravila je vso

vero. Trdila je celo vprio otrok, da je našla v bukvah, da sv. Jurij

ni nikdar živel. Eogala se je Blaževemu blagoslovu in o svetinjah sv.

Feliksa je blebetala, da so toliko vredne, kakor e bi ležala v oltarji

kaka maka. Prstana se je držalo tudi to udno svojstvo, e ga je

gospa izgubila, da je prišel sam nazaj. Jedno ga je bila nataknila,

predno je sedla v oln. Vozila se je gori in doli z znanci vred po

Krki in ogledovala vodo, ribe, bregove in Ijudi, kar zapazi, da prstana

ve nima. Moral se ji je zmuzniti in zdrkniti v vodo. Ko pride domov,

poi z rokama, kajti je zagledala izgubljeni prfítan na oknu. Modri-

janki Mariji pa se niti ta prigodek ni zdel ni skrivnosten. Bleknila

je: Gospá je prstan natakniti mi slila, pa je v naglici to pozabila in

ga pustila na oknu. Ali však pameten lovek mi bo potrdil, da je

gospá gotovo bolje vedela nego nje jezina hišina, kaj je vzela s sabo,

ko se je šla na Krko vozit. Kadar se bábnice lišpajo, nakljui se pre-

sneto poredkoma, da bi pozabile dejati náse dragotine svoje. — Ljub-

Ijanska gospá se po letih še ni bila postarala, ali pononi strah in

notranji rv sta ji razdejala nežno truplo. Hodila je pripogneno in ni

je bilo drugega nego sama kost in koža. Slutila je, da ji življenje po-

teka. Neko no se je ulo silno razbijanje z bližnjega otoka. Zjutraj

sta stali gospá in hišina pri Krki. Po vodi pride mrtvaški les, ustavi

se za hip pri Kamovi hiši baš pred gospó in odpláva dalje. Gospá je

dejala: Krsta me opominja, naj se pripravim za daljno pot. Ribi je

pozneje pripovedal, da je videl tisto jutro na otoku gosposkega moža,

ki je tesal rno skrinjo, ali kaj je bilo, in jo vrgel, ko je bila dodelana,

v vodo. Neža je précej velela: Ta tesár je bil doktor Prežir in meni

se zdi, da je pogodila. Gospá se je nekaj dnij še silila in hodila, potem

pa legla in ni ve okrevala. Od konca se je spominjala rada raznih

posvetnih reij : mladostnih svojih let, prijaznega Rožnika, prelepe dolske

župnije, kamor se je vozila za vesélje v topia pomladanska jutra.

Zadnjih štirinajst dnij je mislila samo na otroke svoje in na dušo svojo.

• 42*
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Molila je slednjo uro in tako zbrano in goree, kakor bi se zamikala.

Ce je prišel v spalnico njeno kak lovek, ni je ni motil, ker ga ni

niti zapažila. Bogu je vse mogoe, morda je bila res zamaknena. Kdor

jo je videl pred boleznijo, ne bi je bil zdaj poznal. Okrogli nežni obrazek

se ji je pomladil in svetil in smehljal kakor nedolžnemu otroku. Cudno

je bilo tudi to, da je pozabila na smrtni postelji nemško. Po Slovensko

je molila, po slovensko razgovarjala se z gospémi, po slovensko se po-

slavljala z gospodom in z otroki svojimi. Prelivalo se je obilo solz, ko

je izroila Bogu isto svojo dušo. Reveži vse okolice so izgubili mater

svojo, družina pa dobro gospodinjo, da boljše niso nikoli imeli in si je

nikoli želeli. Truplo so odnesli na šmihelsko pokopališe, ki se je na-

polnilo po vsem svojem prostoru z gosposkimi in kmetiškimi pogrebci.

Neža se je ustopila práv blizu jame. Zraven nje je stal uden gospod,

ki ga ni videla v vsem življenji svojem. V rokah je držal debelo po-

potno palico. Bile so povse suhe in b rez žil. Oi je imel zatisnene,

kakor bi spal. Život mu se ni ni gánil in zdelo se ji je, d a niti ne
diha. Izpreletel jo je strah, da je odskoila v strán. Domislila se je

zopet — doktorja Prežirja. Ko se je pozneje ozrla, bil je neznani tujec

že nekamo izginil, na njega mestu kleala je pri grobu jokajoa Marija.

Jaz neem trditi, da je šel mtvi slovenskí pesnik za pogrebom nek-

danji svoji prijateljici, to pa je popolnoma gotovo, da je tisti dan, ko

so zagrebli njo, našla mir in pokoj tudi njegova duša. Od takrat je

minilo že veliko let, mnogo mnogo potov je svetil polni mešec na

'jasnem nebu, v Kamovi biši pa ni slišal o pozni pononi uri nikdar

ve noben lovek tiste krásne ali za ranjko gospó pregrozne pesmi:

Luna šije — Kladvo bije.

Slávni Slovenei.

II.

Peter Pavel Glavar.

Spisal Ivan Vrhovec.

(Konec.)

tališe je postalo s tem za oba jasno dovolj. Glavarja odslej

niso mogle na Testaferato vezati druge ko zgolj denarne, eko-

nomine veži. Došlej ga je šmátral še za oeta, toda po zadnjih

dveh pismih mu je šlo vse upanje po vodi, da bode našel še kdaj klju

do svojega skrivnostnega rojstva. Ker mu je bil Testaferata odslej ves
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tuj lovek, sklenil se je okoristiti ž njim, kolikor bi se po pošteni poti

le najve dalo. Onim naših spoštovanih itateljev, ki so morda vendar

le še o najbližjem sorodstva Glavarjeveín in Testaferatovem na tihem

prepriani, ponujamo v pretres še to-le pismo iz leta 1751. Takrat je

imel Glavar komendo že v najemu.

L. 1751. je potekel prvi najem in pogajala sta se zopet za pet

let. „Predno pa prevzamem to skrb in težo znova", dejal je Glavar,

„želim, da bi me za moje pomirjenje pouili, e bi imel sitnosti s ko-

misarji (malteškega reda), ko bi Vi umrli za mojega najemstva. Ute-

gnili bi zahtevati od mene raune ali mi sekvestrovati moje malo imetje,

dasiravno imam vse glavne pobotnice dobro sbranjene; ne da bi se mi

mogla oitati kaka krivica, toda storili bi to iz zagrizenosti
in sovraštva do Vas iz uzroka, ki ga ne zaupam papirju,

ki pak si ga lehko mislite in zavoljo katerega so me že

preganjali" (7. junija 1751). To pismo je dvakrát zapeateno. To

je bno pismo, katero je napovedal Glavar Te.staferati 11. mája 1751.

reko: „Po binkoštih Vam bom pisal pismo, v katerem se pouim
o nekaterih potrebnih skrivnostih ; tak list pak zaradi mojega in Va-

šega miru ne sme priti v druge ko Vaše roke iti v znamenje, da je

tajno, našli je boste od zunaj dvakrát zapeateno, in morate je raz-

trgati takoj, ko boste odgovorili nanje. Spominjam se, da sem Vas že

pred dvema letoma prosil vsa moja pisma sežigati, da bi po Vaši smrtí

odslej cez sto let ne prišla na dan in Vi ste mi to obljubili ; toda o

zvršitvi nisem dobil poroila.

Bojim se, da jih še vedno shranjujete in morebiti celo ne pod

kljui, ampak za vsacega pristopna. Zato ponavljam znova svoje pri-

govarjanje, sicer pôjde ast naju obeh v zrak." (Pismo od 11. mája

1751.)

Tajnost pak je bila tolika, da se je Glavar celo v dvakrát zape-

atenom pismu ni úpal izjaviti. Kaka pak je bila in, e se je nanášala

na njegovo rojstvo, ne moremo razjasniti.

A vrnimo se k letu 1745.

Glavar tudi še potem, ko mu je Testaferata stališe natanno

razjasnil, ni maral pritrditi, da ostane v komendi. A da je mislil ravno

nasprotno, bil bi Testaferata lehko posnel po tem, da je jel govoriti o

najemu, prinašajoem veliko vejo korist, kakor oskrbovanje. V najem

vzeti menil jo je namre Glavar sam. O tem pak Testaferata ni hotel

niesa vedeti, eš, da so najemniki vsi oderuhi, ki komendske podložnike

stiskajo in ožeraajo, zahtevaje od njih ve, kakor bi smeli. Le ko bi

si nikakor ne vedel drugae pomagati, dal bi jo v najem (15.julija 1745.)
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To je bilo Glavarju dovolj, poznal je Testaferato, da ga bo lehko

pripravil do tega, zlasti da dá komendo njemu, ker je toliko zaupal

vanj. Zdajci se zahvali Testaferati za onih 1650 gld., ki jih je le-ta

posodil nekdaj vojinski blagajnici. „Saj Vam vendar še nisem odstopil

in ne podaril onih treh posojil," odgovoril mu je Testaferata ves za-

uden, „a Vi se mi že zahvaljujete zanje. Saraó dejal sem Vam, da

imam práv dober namen zadovoljiti Vas. Za Boga, ne bodite tako silni

ter ne nadlegujte me v vsakem svojem pismu s svojo le preveliko

aroganco, ko sem Vam o tem že tolikrat pisal." (15. julija 1745.)

Seveda to njegovo zahudenje ni bilo resno ; to je Glavar vedel

ter šel v naslednjem pismu zopet jeden korak dalje. Do takrat je

namre komendo že šest mesecev provizorino oskrboval. Prejšnjerau

oskrbniku Bitencu je plaeval Testaferata za njegov trud po 80 gld.

na leto. Glavarju bi bilo torej pripadalo 40 gld. A poslavši Testaferati

raun in novce, odštel si je za svoj šestmeseni trud 50 gld. Testa-

ferati to sicer seveda ni bilo po godi, a pustil mu jih je, eš, da se

bo tem bolj pobrigal za oskrbnika (22. junija 1745.), in jeden teden za

tem mu je odstopil tudi ono posojilo 1650 gld.

Ees zanimivo je opazovati, kako sta se pogajala ta dva loveka,

oba lokava in z vednim ozirom na svojo korist. Ko je Testaferata pri-

pravil Glavarja do tega, da mu je obljubil ostatí v Komendi, jel se je

nazaj pomikati ter skúšal dane obljube Glavarju zopet izviti. Tako n.

pr. mu je obljubil, da mu preskrbi dispenzo na svoje stroške, a sedaj

mu piše: „Vi sami ste mi dejali, da ste si že zbrali lep denár in da

upate imeti tekom treh ali štirih let 1000 tolarjev gotovine, brez ozira

na stroške, ki si jih napravíte z nakupovanjem potrebnih knjig in ki

bodo znášali 50 gld. In potem me nadlegujete, naj nosim jaz ona

stroške (namre za dispenzo). Glejte, da jih bote plaali sami." (23. no-

vembra 17':^.-5.)

Vrhu tega je obljubil dati mu pomocníka zaradí prevelikih oprav-

kov v Komendi. Ko pak se je Glavar odloil ostati, dejal mu je: „Ce

mislite, da je pomocník res potreben, plaajte ga sami, in sicer mu
dajte tistih 20 gld., ki Vam jih za oskrbovanje ve plaujem, kakor

sem plaeval Bitencu." (6. januvarja 1746).

Zaradí tega bi se bilo kmalu razdrlo vse pogajanje in zopet je

dejal Glavar, da príde k njemu na Laško kot „maestro di casa"
;

in gotovo bi si bila prišla navskríž, ko ne bi Glavarja komenda tako

zeló bodla v oi. Prízadeval se je dobití jo v najem za najnížjo ceno.

Testaferata je zahteval 300 cekinov in sicer beneanskih, Glavar pak

si je razlagal, da terja 300 ogerskih, ki so veliko menj plaali, vrhu
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tega pa bi moral Glavar plaevati tudi še letni davek od komende.

Pod terna pogojema mu jo je botel dati v najera in mu tudi preskr-

beti na svoje stroške dispenzo. Ko je Glavar videl, da se Testaferata

nikakor ne bo dal vec omehati, pogodil se je napósled za 300 bene-

anskih cekinov, vendar je pak še tudi tu skúšal nekoliko novcev od-

šipniti. Testaferata je štel, da je jeden cekin vreden 4 gld. 15 k.,

Glavar pak mu je odgovoril, da je morebiti prej kedaj toliko plaal,

sedaj pak samo 4 gld. 12 kr. (2. junija 1746., 7. julija 1746.)

Po tacih homatijah in tolikem trudu še le sta se pogodila za

12G0 gld. letne najemnine. Pac kolik razloek med tem, kar je Stratil

pisal, in tem, kar se je resnino godilo. Testaferata se káže v svojih

pismih popolnoma druganega moža, kakor ga slika Stratil, in o ka-

terem pravi, da je Glavarju podaril takoj vse dohodke koméndske.

Prepriani smo, da bi tega ne bil storil celo v tem sluaji ne, ako bi

mu bil res pritrdil, da je oe njegov, kajti v denarnih stvareh je bil

sila natanen, dasi tudi je za pobožné namene jako veliko žrtvoval

;

od 1. 1727. pa do 1. 1759. je zraunil Glavarju, da je podaril samo

cerkvi sv. Petra v Komendi 2465 gld., ki jo je dal, mude se na

Kranjskem, prezidati in povekšati. Na svoje stroške je dal Testaferata,

a ne Glavar, prinesti iz Rima svetinje sv. Urbana, ki se nahajajo

še danes pod vélikim oltarjem. Slabo pouené so v tem oziru „Mit-

theilungen d. hist. V. f. Kr. 1849," slabo pouen je bil Stratil. Res

je, da je iz poetka Testaferata prosil Glavarja, naj tudi on nekoliko

pripomore, eš, da so stroški za svetinje vendar le prevelikí in da jih

skoraj ne more zmagati ; toda pozneje se je premislil ter sklenil nositi

jih sam. „Jaz ne maram, da bi se le jeden mogel hvaliti, da ima

kake zasluge gledé svetnika in je pripomogel kaj, bodi si pri nakúpu

ali pri postavljanji na oni krai, kjer se sedaj nahaja. Ce bi .se pak

nahajala kje v cerkveni ali drugi knjigi, tikajoi se tega svetnika, kaka

nasprotna opazka, izvolite jo," pisal je Glavarju, „odstraniti, ker ho-

em biti jedini, ki je storil v moji komendi to dobroto, in se ne more

nijeden bahati, da je pripomogel le z najmanjšo stvarjo. To pa Vam
nalagam na Vašo vest. Zato mi izvolite posiati zaznamek vseh mojih

stroškov, ki sem jih imel v Rimu in od Rima do Jakina in Trsta,

ker spominjam se, da sem Vam jih vse natanno naštel, na katere se

pa sedaj ne spominjam ve, koliki so. . . . kajti vse stroške, ki

ste jih imeli ali Vi ali Vaša farna cerkev, povrniti hoem do zadnjega

vinarja iz plail za maše, ki sem jih že bral in ki jih bodem še.

"

(Glavar mu je pošiljal namre na Laško maše in sicer v tolikem šte-

vilu, da jih Testaferata sam vseh celo brati ni mogel, ampak od-
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dajal jih je tudi svojemu tajniku). „In e ste si napravili, mudei se v

Rimu za pridobitev tega sv. trupla kake stroške, ker spominjam se, da ste

dali brez mojega . dovoljenja iz svoje volje štiri cekine — tudi te štiri

cekine hoem Vam povrniti s plaili za brané in ne še brané maše."*)

In ta mož, ki je toliko žrtvoval za pobožné namene, pogajal se

je z Glavarjera vec mesecev zato, kako se naj zarauni beneški cekin,

ali za 4 gld. 12 kr. ali za 4 gld. 15 kr. Ko pak sta se napósled post

tot discrimina rerum vendar le pogodila, zvedel je Testaferata kakega

pol leta za tem, da je Glavar za njegovim hrbtom vse strune napel,

da bi dobil komendo v najem in sicer baš tisti as, ko se je na vse

kríplje bránil ostati v Komendi. Obljubil je in poslal tudi Testaferato-

vemu tajniku, nekemu Carluccio Accico, 30 cekinov, e pregovori Te-

staferato, da bi mu dal komendo v najem. A predne je le-ta mogel

to obljubo izpolniti, zapodil ga je Testaferata zavoljo njegovega slabega

vedenja iz svoje pisarne. V tem pak sta sklonila Testaferata in

Glavar že tudi najem. Onih 30 cekinov je bilo torej izgubljenib, Gla-

*) Malta 9. Giugno 1756. Ho voluto darle ragguaglio di tutto cio, affinché

V. S. vada pensando di mandarci altre obligazioni, mentre come ben sh esser tutta

la mia intenzione applicare elemosina di tutte le messe dette, e da dirsi da

me e dal detto sacerdote mio secretario in sconto di tutte le spese, occorse in

Kóma e da Róma sino ad Ancona, e da Ancona sino a Tri ešte da me soministrate

e da Trieste sino a Lnbiana, e da Lubiana sino a codesta mia Commenda sino

alla riposizione e solenne traslazione del sacro corpo del So. Martire e Prote-

tore Urbano sotto la mensa del nostro altare maggiore di chiesa parrochiale ove

al presente trovasi collocato, perché non voglio, ehe veruno possa gloriarsi e aver

merito alcuno presso do. Santo aver sommistrato neppur un carantano o sia un

soldo per dto sacro corpo, sia per aquistarlo, ne per collocarlo ove trovasi di pre-

sente. E caso mai avesse V. S. nel libro delia chiesa o in qualunque altro spet-

tante al d. S. Martire fatta alcuna nota in contrario si compiaccia scancellarla,

perché voglio esser io unico, ehe ho fatto questo bene in codesta mia Comenda

e non possa veruno vantarsi aver contribuito veruna minima cosa. E questa

glielo incarico sotto scrupolo di coscienza.

E perciô si compiacerh, mandarmi una nota distinta di tutte quelle spese,

da me somministrate in Róma e da Róma sino Ancona e Trieste, ehe mi ricordo

avergliele io speeificate individualmente ehe non mi ricordo ora a quanto aseendono

in moneta romána . . . non so se da V. S. o dalla cassa delia chiesa parrochiale,

ehe non sô precisamente, a quanto aseendono queste ultime, (da se je vložil namre
svetnik v véliki oltár) perché tutte voglio io bonificare o sia a V. S. o sia alla

dta. cassa delia chiesa sino al ultimo quattrino col elemosina delle messe dette

e da dirsi. E se V. S. abbia fatte, essendo in Róma qualche spesa per aquistarlo

il dto sagro Corpo, ehe per quanto mi ricordo so aver Ella senza mio preventivo

assenso e consenso dati di sua spontanea volontä zecchini quattro effetivi . . . anche

qaesti quattro zecchini voglio bonificarli sempre pero col elemosina di tate messe

dette e da dirsi.
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varju pak je bilo vendar le žal zanje in prosil je Testaferato, naj mu
pripomore kakó do njih. Testaferata je bil vsled tega sila iznenaden.

„Pa kake homatije so to, Ijubi Peter moj?" dajal mu je. „Torej po

nepravi poti ste se poganjali, da bi Vam dal komendo v najem, ter

ste me hoteli tako reko preslepariti in varati. Kaj Vam je bilo treba

Accicovih uslug pri meni, kakor bi ne bili spoznali, da Vas spoštujem

in Ijubim. Res, zatrjujem Vam, da se mi také homatije in tako hu-

Ijenje zeló studi. Vi mi torej ne zaupate, kakor bi mi bili po vsi

pravici smeli? In ali nimate dovolj dôkazov za mojo Ijubezen? Bog

Vam odpusti! *)"

Tako zeló se je moral Glavar napenjati, da je dobil komendo v

najem, s imer se je ustreglo prvi Testaferati, kajti dobil je zanes-

Ijivega in poštenega najemnika ; ustreglo se je Glavarju, kajti komenda

je obetala jako dobre dohodke, najbolj pak se je ustreglo ubogim pod-

ložnikom, ker so dobili pravinega gospoda.

Tako si je pripravil Glavar in ogladi! pot, po kateri je úpal po-

stati svojim rojakom velik dobrotnik. Že komaj v mašnika posveenega

so obšle misii ustanoviti beneficij, egar dohodke naj bi užival kak

onemogel in betežen^' duhovnik šempeterske fare. Vedel je, da je Te-

staferata posodil cesarski vojinski blagajnici 1650 gld., katerih je že

popolnoma pozabil, kajti džava mu od njih niti obrestij ni plaevala.

Ce se bodo kdaj vrnili, bilo je zelo dvojbeno. Glavar je hotel poskusiti

svojo sreo ter prosil Testaferato, naj mu jih odstopi za pobožen namen.

Beneficijat bi moral za njim za Glavarja in Testaferato brati nekoliko

ma.š však teden. Testaferata mu je storil to uslugo tem rajši, im menj

je úpal, da bode dobil posojilo kdaj povrneno. Le za svojo osebo ali

za kak drug namen ne bi smel Glavar teh novcev porabiti. Ta svota

pak bi seveda za ustanovo beneficij a ne zadostovala, Glavar bi moral

*) 26. Gennajo 1747 mi rispose Fernandez avevli lo stesso Accica fattali

tempo fa vedere una di Lei lettera, in cui gli scrivera se egli prometteva di re-

galo 30 zecchini tutte le volte ehe, avesse Egli procarato presso di me ehe io

dassi a V. S. eod. mia Comm. in affitto, come poi segni. Onde pretende Accica

avei'gli ella donati in adempimento delia di lei promessa. E lo stesso asserisce

Carlo figlio d. Signor Dottor Baniere eonforme mi sidice.

Ma ehe pastieci son questi, aro Pietro mio? Danque Lei per via indiretta

procura farmi condeseendere, a darli in affitto mia Comm. e voUe per eosi dire

sedurmi ed inganuarmi? Ma ehe bisogno aveva Lei dei buoni uffizi del Accica

presso di me? Quasi ehe non conosea, ehe io di Lei non abbia tutta la stima ed

amore, le eonfesso il vero, ehe infinitamente mi dispiaeque di sentir questi raggiri

e toreimani. Ella diinque diffidava di me, perché forsi, quando s' avesse posto alla

ragione non avrei Io compiaeiuto? quando per altro ne ä tate riprove, del mio

amore, Dio le perdonl.
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še od svojega pridejati, kar hi manjkalo. Baš takrat pak je cesarska

blagajnica terjala od Testaferate novo posojilo 1000 goldinarjev. Se

predno jih je Testaferata plaal, prosil ga je že Glavar, naj mu tudi

teh 1000 goldinarjev odstopi (31. októbra 1745). AU mu jih je od-

stopil in, ali jih je sploh plaal, se ne vé; a prvi je odgovoril Testa-

ferata s tem, da je Glavarja oštel, eš, da nima nikoli dosti ; e jih

bode treba plaati, vedel bo Testaferata že, komu naj jih odstopi, e
drugi ne, podeduje naj jih njegov red. Da vraila ne bo priakal, o

tem je bil Testaferata popolnoma preprian, saj še onih 1650 gld. ni

bilo zlehka nazaj dobiti, kajti na Dunaji je iskal Zandonatti zastonj

agenta, ki bi se proti dobrému zaslužku hotel potruditi za vrailo po-

sojila. Poroil je pak, da bode morebiti kak žid proti popustilu 30

ali 40 odstotkov prevzel to terjatev ; toda pozneje še proti veliki izgubi

ni bilo najti nikogar, kajti v vojskinem asu ni premogla vojinska bla-

gajnica plaati niti bora (14. septembra 1747). Ce sta Glavar in Te-

staferata dobila pozneje kaj in koliko, ne vemo povedati, kajti písma

iz let 1749. in 1750. so izgubljena. Beneficij pak je Glavar

vendar 1. 1751. ustanovil s svoto 3200 goldinarjev. Sedanji do-

hodki beneficij atovi so vsled znižane veljave denarja jako skromní.

Zgolj s svojimi stroški je sezidal Glavar 1. 1752. hišo za beneíicíjata,

ki ga je jako mnogo stala kljubu tému, da so podložniki tlako delali.

Písal je Testaferati, da je imel, predno je bila še dodelana, že 1252 gld.

20 kr. stroškov ter meni, da ga bode še veljala 100 cekinov. Ce je

raislil beneške cekine, znášali bi bili 420 gld. (18. julija 1752).

Starí župnik Rogelj, ki je napósled popolnoma osiepel, umri je

med tem asom in Glavar je postal leta 1751, njegov následník. Sícer

se je pritožíl, da so se njegovi dohodki zmanjšalí, a Testaferata ga

je opozoríl, da pak bode sedaj njegovo življenje tudi menj muno. Na-

jemnik komende je ostal Glavar še na dalje, a sedaj je zahteval Te-

staferata tudi takoj sto goldinarjev ve najemšíne, katere mu je Glavar

tudi obljubil, toda le pod tem pogojera, da se ne vzemó v pogodno

pismo, ampak le 1260 kakor došlej (7. junija 1751). Ko bi bil namre
Testaferata umri, zahteval bi bil njegov následník gotovo 1360 gold.

Z varnostjo in izbornim oskrbovanjem si je pridobil Glavar lepo

preraoženje, katero mu je Testaferata seveda vjednomer oítal. „Ljubi

Peter!" písal mu je 1. 1756., ko je Glavar tožíl zaradí nesre,

ki 80 ga zadele v Komendí ter prosil, naj se mu najemnina

zniža za 100 forintov. „Ljubi Peter, ne spravljajte me v jezo in

hvalíte Boga za dobrí kruh , kí sem ga Vam dal , . . . ker ne

morem si misliti, kake bi bile Vaše nesree. Napravili ste si toliko ti-
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soakov; kje drugje, e ne v moji komendi? Pomislite le na svoje

prejšnje stanje in e ste si pridobili tisoake in tisoake — privošim

Vam jih — kje in kako, e ne v moji komendi ? Zatorej me ne jezite z

zahtevo še vejega znižanja ter z napravo novotarij tem ve, ker veste

moje sedanje zadrege." *)

Stratil, ki je v marsiem slabo pouen, moti se tudi gledé rado-

darnosti Testaferatove. Res se lepo ita, kar pripoveduje Stratil o na-

kúpu grašine Landspreis na Dolenjskem ; toda Glavar jo je plaal iz

svojega. Izmišljeno je, da je šel na Mal to k petinosemde setletnemu Te-

staferati. Odkar je postal Glavar duhovnik, videla sta se s Testaferato

samo jedenkrát in sicer v Rimu 1. 1753. Pápež je poklical Testaferato

na svoj dvor in to leto si je pridobil Testafera^^a truplo sv. Urbana,

katero je poslal v Komendo na svoje troške. Pozneje se je podal Glavar

še jedenkrát v Rim 1. 1762., a Testaferate takrat ni videl, kajti le-ta

je živel takrat na Malti. Glavar mu je o tem potovanji poroil še le

vrnivši se z Laškega, zaradi esar ga je Te^t.iferata seveda oštel. Ker

je pa Testaferata kmalu potem umri, mislilo se je, da je šel Glavar

na Malto, poklican po Testaferati.

Z novci Testaferata ni nikoli podpiral Glavarja, pa pa se

je godilo narobe in leta 1758. prosil ga je Testaferatov netjak, ki se

je pravdal za zapušino svojega tasta, naj mu posodi 3000—4000 gld.

(31. avgusta 1758). Jih je Glavar li posodil, ne vemo, ker so se pisma

od 1. 1759. do 1763. izgubila.

Kolikor smo mogli Glavarjevo življenje po virih zasledovati, rei

moremo, da je Stratil popolnoma slabo poueen, zato pak dvojmimo

tudi o re-sninosti popisa Glavarjevih mladostnih dnij. Koliko je izmiš-

Ijenega, koliko resninega, ne bo se dalo morebiti nikoli ve razjasniti,

ker so se listine poizgubile ; kako nezanesljivo pak je ustno poroilo,

preprial se je pa vsakdo sam dovolj. Marsikaj neiazjasnjenega je v

Glavarjevem življenji ; celo tega ni bilo mogoe dognati, kdo so bili

njegovi roditelji.

Toda v.sa ta vprašanja so malé vážnosti v primeri z uzornim

lovekoljubjem, ki je navduševalo Glavarja vse žive dni. Svojim ro-

jakom koristiti se je trudil noc in dan. Njegovo plemenito srcé je po-

*) Al 20. Agosto 1766. aro Signor Pietro lei non mi faccia andar in collera

e ringrazia a Dio del buon pane, ehe le ho datto, mentre non posso persuadcrmi,

ehe lei discapiti, come discapiti? come ha fatti tanti migliara dl fiorini. dove, e

come, se non nella mia Commenda, si ricordi lo stato suo antico e se ha pro-

sperato delle migliara e migliava de ff. io glieli benedico, ma dove e come, se non

in codesta mia Commenda. Eh non mi disgusti di grazia, con pretender maggior

difalco, e far novitä tanto maggiormente, chc sa le presenti mie angustie.
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slávil že Stratil, zató^dostavljamo le še nekatere malenkosti, ki Stra-

tilu niso bile znane. Ne mene se za izgubo, lotil se je však dan

kacega novega poskúša v poljedelstvu, ker ga je navduševala

jedino le želja koristiti rojakom svojim. Bil je zaradi tega povsod znan

gospodar, kar jasno dokazuje onili 172 gospodarskih vprašanj, stav-

Ijenih mu po kranjski poljedelski družbi. Toliko vprašanjem odgo-

voriti je bilo grozno delo, zato je prosil kratkega potrpljenja, ker mu
dajo odgovori obilo opravka, „površno delo pak ni njegova navada",

dejal je samosvestno. *) Gledé ebelarstva pak je bil Glavar prvá

avtoriteta na Kranjskem ter sestavil 1. 1768. jako obširne predloge, **)

kako naj bi se zboljšalo ebelarstvo v avstrijskih deželah.

Ubogim dijakom je bil prvi Mecén, in niti jeden se ni za-

tekel k njemu, kateremu bi bil odrekel svojo pomo. V njegovi kores-

pondenci sem zasledil dolgo vrsto dijakov, med njimi tudi dva plemi-

nitaža, necega viteza Schw^arzhoffena in Schvsreiger - Lerchenfelda, ki

jih je podpiral na vso mo. Najvejo hvaležnost dolžan mu je bil neki

Josef Tomelli, prvi naslednik v njegovem beneficiji. Tému in novo-

meškemu prostú je naroil zvršitev svoje oporoke, s katero je svojemu

lovekoljubnemu delovanju del krono na elo, kajti vse imetje svoje

je zapustil ubogim in bolnikom brez ozira na stan, kar je Tomellija

tako jezilo, da je pokazal svojo nejevoljo jasná dovolj ; mislil je namreí,

da bode on univerzálni dedi. Dolžan je bil Glavarju veliko hvaležnost, a

ne káže se, da bi mu jo bil kdaj skazoval, celo njegovega „Pogovora
od Zhebelnih Roj e v" ni dal na svetlo, kar je bila gotovo jedna

najiskrenejših želja Glavarjevih. Napravil mu je spomenik v Lands-

preisu, ki ga trideset let pozneje že nihe ve brati ni mogel. Tomelli

je bil preprian, da se mu je zgodila veliká krivica in da je bil Glavar

vsakako hudoben lovek, ker je svoje imetje rajši tujcem razdelil, nego bi

je bil zapustil svojim Ijudem. Da je Glavar sicer „grdo gledal, a dobro

mislil", tému bi Tomelli sedaj nikoli ne bil pritrdil in skrbel je vsaj,

da se z Glavarjevo zapušino kolikor mogoe okoristi, kar mu ni bilo

težko, ker dohodke vsega in sicer ne malega imetja Glavarjevega naj

bi uživala do svoje smrti Tomelli in novomeški prošt Jabain. Se le

po njiju smrti naj bi se vsa lastnina, premina in nepremiea,

prodala, ali e bi se deželni vladi oziroma oskrbništvu ustanov, bolje

zdelo, pridržala in oskrbovala. Z letnimi dohôd ki tega imetja, zlasti

*) Extract aus einem Schreiben des Wohlehrwúnd. Hr. Peter Glavar ddo.

1. praes. 7. Júlii 1768. Jalirs. — Rokopis ta se nahaja v Ijubljanski rauzeji.

**) „Vorschlags -Beantwortung zur Veibesserung der Bienenzucht in denon

kaiserl. kônigl. Erb-Ländern." — Rokopis v Ijubljanski muzeji.



I. Vrhovec : Peter Pavel Glavar. 669

zemljiš in gozdov, o katerih je pak Glavar zabiil, da se sme sekati

les iz njih, kolikor se more to goditi brez škode, preskrbuje naj se

kolikor mogoe obilo ubogih bolnikov s posteljo, hrano in vsem,

kar je treba, in sicer vKomendi na Gorenjskem, kajti najve

imetja si je pridobil z razumnim in skrbljivim gospodarstvom ravno tam.

A za Tomellija je imela oporoka še drug neprijeten dostavek.

Glavar je imel o svoji smrti še nekoliko dolgov in naložil je Tomelliju

in Jabainu dolžnost, da te dolgove plaata, potem pak do smrti

dohodke delita ter po njima znanih mislih Glavarjevih napravita nárt

za bolniško ustanov o. Ko bi pa jeden ali drugi teh dveh dediev

umri, dene naj se njemu namenjena polovica dohodkov na strán ter

se porabi za pomnoženje ustanovinega zakladá (Stratil. Peter PavI

Glavar str. 51—53).

Za še sedaj obstojeo bólnico kúpil je Glavar kmalu po usta-

noví beneficijata dve kajži ; hiša, v kateri stanuje sedaj beneficijat, je

bila iz pocetka že gori omenjena šola, ki pak se je pozneje preselila

v farovž. Z zidanjem bólnice se Tomelli ni posebno podvizal, ker

jo je še le 1. 1804. dozidal. Prvikrat se je sprejelo z odlokom ddo.

1. feb. 1803. vánjo osem bolnikov. Za zidanje sta prodala Jabain in

Tomelli grašino Landspreis ; za koliko, se ne vé. Dol. 1 804. sta umrla

oba ta dva dedia in užitek Glavarjevega imetja je pripäl Glavarjevi

ustanoví. Mimo onih osmih bolnikov, ki so se sprejeli v bólnico,

podpirali so se še štirji reveži iz trebanjskega okraja z malimi svotami

(Handstipendien). Pod francosko vlado so se vsi ti dohodki porabili za

Ijubljansko civilno bólnico, in komendski reveži so dobivali le po 7 kr.

na dan. Toda vsled prizadevanja komendskega župnika se je napravil

z odlokom Literae fundationales p. 118. ddo. 15. Júli 1814. atari red.

A še v najnovejšem asu ni imela ta ustanova miru, kajti hoteli so

jo združiti z obním imetjem za deželne bolnike, toda 1. 1865. se je

odloilo, da ostane Glavarjeva ustanova, kakor je bila došlej. Dohodki

vsega Glavarjevega imetja v vrednosti 107.025 gld. hodijo sedaj v korist

samo komendskim in landspreškim revežem, katerim se je prej de-

lala krivica. Ta veliká svota se je nabrala vsled tega, ker sé ni jemalo

kar najve bolnikov in se ni podpiralo revežev. Obresti so se pridevale

glavnici.

Se le 1. 1866. so zaeli ravnati po Glavarjevih željah s tem, da

so število bolnikov pomnožili, ker paki je bila bólnica premala, morala

se je povekšati. Sedaj uživa nad trideset bolnikov sadové Glavarjevega

neutrudljivega dela, ter blagruje plemenitega moža, ki si je postavil v

srcih svojih rojakov neminljiv spomeník.
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A n i e a.

Spisal Alfonz Pirec.

visoki mestni hiši gori pod streho je uboga sobica. Mrak je

že in lúi ni prižgane ; a vendar se vidi še za silo, kajti belo

blestei sneg na bližnjih strebah nekoliko razsvetljuje terno.

Dvoje bitij je v sobi. V siromaški postelji leží komaj nekaj nad tri-

deset let stará žena. Z upalega bledega obraza se ji bere bolezen in

iz velikih rnih oij beda in skrb. Poleg postelje sedí desetletno de-

kletce v stari raztrgani obleki. Zastonj skriva pod krátko in tenko

krilo otrple bosé nožice, da bi si jih ogrela.

S tožnim oesom gleda bolna mati na herko svojo. Suli kašelj

ji šili v grlo in na robci, katerega pritiska kašljaje s košeno roko na

ústna, vidijo se krvavi sledovi.

Kako rada bi bila mati rešena trpljenja ! A e ji oko pogleda na

her, kateri od gladu, mraza in žalosti silijo solze v oi, živela bi še

rada in bila zdravá — za otroka svojega.

„Hudó, hudó mi je, Anica, a ne jokaj, bode že bolje! — Danes

je Silvestrov veer in ravno danes je osem let, ko se je Miroslav moj,

tvoj oe, poslovil od mene. Sel je v Ameriko in nikdar ve nisem sli-

šala niesa o njem."

Umolkmla je in se zamislila. — Tiho je zopet po sobi, le težko

dihanje bolníce in ihtenje prezebajoe deklice se sliši.

Zdaj stopi v sobo stará Barba. Sama je ubožica, a vendar po

svoji moci pomaga bolni ženi in njeni herki. Ce le utegne, pride k

njima in že od jeseni sem, ko je napósled vendar le morala v posteljo

lei bolehajoa mati, nosi jima jedi, katere sama zberai po mestu, in

streže bolníco.

„Silvestrov veer je danes," zane pripovedovati dobra starká.

„V prvem nadstropji pri bogatem trgovci imajo veliko pojedino. Prosila

sem kuharico, naj mi dá kaj za vaju. V kuhinjo pa je ravno prišla

domua líi, gospodina Angelika in kar zjokala se je, ko sem ji po-

vedala o našem uboštvu. Poglejte, kaj mi je vse naložila!"

Zaela je na klop razkladati svoje základe : v lonkih gorko juho

in druga dobra jedila, kruha in celó steklenico vina.

„Tudi drv sem dobila in zakurila bom pe, da se ogrejemo. —
Jutri nas pa obiše gospodina, kakor mi je obljubila," dostaví še

starká, prižigaje košek svee, katerega je poiskala v svojem žepu. Po-

tem se odpravi kurit pe.
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Anica je pozabila joku in žalosti in z veseljem segla po kosu

belega kruha, katerega ji je poraolila Barba.

Bolna mati je komaj poslušala govorico starké. Tako hudó ji je

in ne diší ji nobena jed vec.

Soba se je ogrela. Pozno je postalo, ko sta se najedli Anica in

Barba. Tudi bolníci je posilila skrbna starká nekaj požirkov juhe, v

katero je vlila nekoliko kapljic vina.

Kako jo je to okrepalo ! V postelji séde po konci. Dolge kodre

gladi herki, katera poleg nje leži in pokrije jo skrbno z odejo, da bi

je ne zeblo.

„Silvestrova nojedanes!" zane Barbi pripovedovati. „Povedala

sem ti že vekrat zgodbo življenja svojega. Danes mi sili zopet kar

nehoté v spomin preteklost. Veš, da bi rada urarla, ko bi ne imela

Anice. Saj sem bila nekdaj srena! Oh, kako srena, ko mi je barón

Miroslav razodel svojo Ijubezen, dasiravno sem bila le služnica v hi.ši

iijegove matere baronovke. Srena sem bila, a kako tudi nesrena !
—

Kako brezsrna je bila baronovka. Siná in mene je pognala trda žena

iz hiše, ko ji je Miroslav moški povedal, da Ijubi mene in le mene

hoe za ženo imeti."

„Stráni, nesramna zapeljivka!" zakriala je náme in z nogo me
je sunila, ko sem ležala pred njo na kolenih.

„Tudi ti, Miroslav, nisi ve moj sin, neem ve vedeti, da si kri

moje krvi, e ne pustiš te ženské. Barón L., tvoj oe, obrne se v grobu,

e njegov sin pozabi, da je staré plemenite rodovine."

A Miroslav me je Ijubil. Ljubil me je boij, kakor mater. Sreno
sva živela dve leti skupaj in kako veselá sva bila, ko se nama je ro-

dila Anica. Pa tudi v Ijubezni se ne dá živeti brez denarja. Kmalu
je pošlo malo premoženje, katero je imel po oeti. Bogata mati ga ni

pustila pred sé in zarotila se je, da mu ne dá pred svojo smrtjo ni

belica, ako mene ne pustí.

Dolgo sva strádala, a bila sva vendar srena. Zdajci mu pride

nesrena misel, da gre sree iskat v novi svet. Oh, da sem ga pustila

od sebe ! Ravno danes pred osmemi leti v Silvestrovi noci se je poslovil

od mene, obljubiv.ši mi, da pridem kmalu za njim. Od onega dne ni-

sem ve slišala o njem. Ne vem, je li še živ, ali je umri. Do pred

letom sem mislila še, da živí, a ker ga ni, dasi ga iše po materini

smrti gospóska že leto dnij, mora biti mrtev."

Sama sebi je to pripovedovala bolna žena. Otrok je zaspal poleg

nje in stará Barba je dremala na klopi.
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Zdaj bije polunoí. Po vseh cerkvah zanó na to zvonovi veselo

oznanovati novo leto.

Zvonjenje prebudí Barbo.

„Sreno novo leto, prijateljica Ana !" voši starká. „Spi, spi

in ne vznemirjaj se. Poglej, kako se potiš. Pokrij se, da se ne pre-

hladiš!" skrbnó opominja bolníco, katera je porabila zadnje svoje moí,

kakor tudi brlea svea še jedenkrát veselo zaplapola, predno ugasne.

Mrzel pot se ji ulije po obrazu. Barba tega ni zapažila. Ko ugasne

lu, želí še lehko noc in gre v svojo sobo spat.

Tudi bolna mati zaspi, zaspi za veno. — — —
Doli v prvem nadstropji pa se veselé novega leta. Yeseli krik se

sliši celo gori pod streho, v ubogo sobico. Anica se vzbudi. Plašnó

pogleda po sobi. Tako tesno ji je pri srci. Sama ne vé, zakaj. Leže

nazaj, objame poleg sebe ležeo mater in zopet zaspí.

Dolgo je že dan drugo jutro. Barba je že pogledala dvakrát ali

trikrát v sobico, a pustila je v miru spati mater in her.

Opoludne je res prišla gospodina Angelika obiskat uboge Ijudi pod

streho. Ko stopi v sobo z Barbo, vzbudí se Anica.

Otrok zagledavši tujo lepo gospodino, hoe vzbuditi mater, a

ta se ne gane

!

„Mtva je!" zavpije prestrašeno Barba.

Anica ne more razumeti bridke resnice. Jokaje se vrze na mater

in jokaje jo klie, naj odpre oi in pogleda Ijubo svojo Anico.

Tudi gospodina Angelika se joe.

Neizprosna je usoda. Mtvo mater so položili v krsto in napósled

zagrebli v mrzlo prst in Anica je ostala sama.

Gospodina Angelika je prevzela skrb za zapušeno dete. Pri stari

Barbi je stanovala in Ijubila j o, kakor nekdaj mater svojo. Jedí, ka-

tere je dobivala v prvem nadstropji v družini gospodine Angelike, pri-

nášala je vedno vse Barbi in e je od gospodine dobila kako ponošeno

obleko, ni je pustila 'prej zase prenarediti, predno ji ni starká stokrát

in stokrát zatrdila, da ona ne potrebuje niesa.

Od premoženja, katero je pripalo po smrti njegove matere baronu

Miroslavu, ni mogla, nezakonsko dete, niesa zahtevati.

Prišla je pomlad. Anica je že skoraj pozabila bridko izgubo. Ve-

selo se nekega poletnega dné igra z drugimi otroki na dvoriši. Kar

stopi med nje visok, rnobradat in zagôrel gospod.

„Hej, otroci, kateri mi vé povedati, kje v ti hiši stanuje neka ši-

vilja Ana?"
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Nikdo ni dal odgovora. Kar zapazi gospod Anico in po nje-

nem materi podobnem obrazu jo spozaa.

„Anica, herka moja! Jaz sem oe tvoj!" ji zaklie, hiti k nji

in jo poljubuje.

„Pelji me k mami!" ji ree, ko dekletce vsa v zadregi zaudeno

gleda tujega gospoda,

„Tam-Ie je," pokaže Anica na Barbo, katera je ravno stopila

skozi hišne duri in slišala le zadnje besede tujega gospoda.

„Jaz sem zdaj njena mati. Pravá njena mati je umrla. Ve kakor

pol leta je že od tega," ree starká pristopivši.

Slabo, slabo se je godilo baronu Miroslavu v Ameriki. Svoje Ijub-

Ijene Ane ni pozabil onkraj morja. Pisal ji ni, ker ni imel denarja,

da bi ga ji za pot poslal ali da bi ji drugae pomagal. Poskusil je

marsikaj, a povsodi ga je proganjala nesreca. Se le pred kratkem je

zvedel o smrti matere svoje. Pri avstrijskem poslanstvu je dobil to-

liko denarja, da se je pripeljal v domovino. Ves sreen je bil, ko je

stopil na domáca tla in précej hitel iskat svoje Ane in svojega deteta.

Nekdanja uboga Anica je zdaj bogata baronesa. Nekako uden
88 ji zd zdanji blesk in bogastvo in plašno še gleda svojega oeta, ka-

teri je nánjo prenesel vso Ijubezen, s katero je prej Ijubil mater njeno.

Staro Barbo je imela Anica še vedno tako rada, kakor prej, in ko je nekaj

mesecev po oetovi vrnitvi umrla dobra starká, bilo ji je skoraj tako

hudo, kakor ono novoletno jutro, ko se je v postelji pri svoji mtvi

materi prebudila iz spanja.

Dva biserja.

?rihranil sem tebi jaz, lepa devica, Zastonj bi na prodaj ju v mestu ískala,

Prihranil sem tebi jaz biserja dvá, Jednacih tam nima nobeden zlatar;

Zroila ne bo ti ju moja desnica Hi cárska bi rada ju v kíte vpletala,

I tudi ne druga stvar tega sveta. A takih še venani nima vladár.

Pa biserja nista rubína rudea, Prihranil sem tebi jaz, deklica žala,

Ki dasta vkovati se v svetlo zlato, Prihranil sem tebi jaz biserja dvá.;

I ne dijamanta se v noci blestea, Na svetu zastonj bi jednacih Ískala,

Ki v prstanu lepšata nežno rokó. Ker sem ju ohranil v siedini srcá.

Zastonj bi prebredla vse morja globine. Práv skrbno bom pazil, práv skrbno bom
Zastonj prekopala vso zemljo sveta, uval, —
Zastonj obrnila gorovja skaline — Kje lepša je shramba kot vbogo srcé? —
Tam biserjev tacih se najti ne dá. Da ne bi usodni vihar ju izruval,

Da ne bi mi vzelo ju drugo deklô.

To nista rubina, o deklica žala,

To nista demanta — a uta sta dvá;
Ljubezen, ki záte, predraga, se vžgala,

Je prvi, in drugi — zvestoba srcá, Nikdo.
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Oséhlo evetje.

XV.

|z dna srcá, iz duše vse udaná, '

Do tihe, upam, ti me spremiš jame,

Kjer lepi as mirú napoi záme

In trnjeva mi bode pot konana.

Jeseni, ko pobéli drevje slaná,

Odpadá listje, veje gledam sáme.

Drevo, ki cvet posípalo je náme,

Podoba tožna skoraj ni mi znana.

Ljubezen tvoja cvétu ni jednaka.

Podobná listju ne, ki v prah razpada,

Drevesu ni srcé bijoe živo.

Ljubezen tebi v prsih vedno mlada

Razcvíta se in ž njo premilostívo

Kraljica me obsiplješ siromaka.

''elím zapéti iz srcá globine,

Da pesem bi do neba tja zvenela.

A prehudó že duša je trpela,

Predolgo žgé jo plame boleine.

Ker silná stiska nótranja ne mine

Ter upa ni, da konec bi imela,

Ne bode níkdar duša spet želela

V nadsvetne dvigati se mi višine.

A kdo pravíco tožiti dal meni,

Ljudíj povsod okoli še trpeih

Od sebe vidim lehko mnogo huje.

Dovôlj tožbé o ranah je skeleih,

Njih téšiti, ki strože so tepeni,

bamó ta žélja naj srcé dviguje.

í
XVI.

^

ssem arom samim ženskega telesa °

Srcá ni môi meni v spone deti,

Besedám sladkim nehe se odpreti,

Pogledom zapeljivim ne oesa.

Podlosti v robstvo ne dajém peresa,

Odkar zavéden žijem ti na sveti,

In cesto že je bilo mi trpeti,

Ker gádi se mi bréme nje ižesa.

Lepota prídi združená z blagóstjo,

Srcé ponosu zdajci iznevéri

Ter se údaje arov sladki šili.

Blagóst, lepoto, vsega v polni méri

Našel pri tebi jaz sem, duši mili,

Ki tvoj spomin je strnen mi z mladóstjo.

i XVIII.

^míra dan in ž njim svetloba gasne,

Mraku mirán ovôj na zemljo padá,

Zmagálka néma krepko no prevláda

Življenja glasni hrup do zore jasne.

Kdor z mano stopil na stezé opasne

In veselila ga v bodonost nadá,

Kadar med cvetom upnim vidi gada,

Propasti bodi gôtov si poasne.

Kakó prijetno sree je svetloba

Sijala meni v prvih dnéh mladosti

;

Zdaj téžke jo usode mrak prekríva.

A tamkaj v blagi mi tišini groba

Srcé prevar se iznebí, bridkosti,

Mirú tam zora vzide prijazniva.

J o s. Cimperman.

s^^'

-QJ
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Viktor Hugo.
Spisal F r. Sveti.

né 1. junija letošnjega leta so položili slavnega pesnika v pa-

riškem Pantheonu v rakev. — Že ko je bil Hugo legel na

smrtno posteljo, zael se je ves svet zánj zanimati in novine

so prinašale však dan poroila o njegovi bolezni. In ko je pesnik po

kratkem smrtnem boji zatisnil oi, itati je bilo po francoskih in po

drugih národov listih polne straní o njem, Pogreb pa, katerega sta mu
napravila národ in džava, bil je nad vse slovesen in veliasten, Tako

se pokopavajo le vladarji in velikaši tega sveta. Umetnik ali uenjak

gotovo še ni imel jednacega mrtvaškega sprevoda. Newtona je dal te-

danji angleški kralj pokopati s kraljevo astjo; vendar je tega ue-
njaka poznal in islal samo ožji krog višjih in uenih stanov. Tako

splošnega zanimanja in obne priljubljenosti pri vseh stanovih, vi.šjih

in nižjih, bil je deležen samo Viktor Hugo. Ves as njegovega dolgega

življenja so ga slávili in obožávali Francozi kakor težko kedaj kakega

drugega. To ešenje je marsikedaj prestopilo mejo zdravega ukusa,

najbolj takrat; ko so njemu — živému! — v Parizu postavili kip.

Veliki veini francoskega národa je Hugo najveji pisatelj, ako ne

vseh asov, vsaj 19. veka; mnogim gorenežem je kar naravnost pesnik

vseh pesnikov. Hugo jimje „vrh" in „brezdno" ; vrh pesniške lepote

in popolnosti , brezdno dušnega zaglobljenja in zamišljenja. Hugo je

tudi sam preprian o veljavi svoji ; svoje dni se je imel za apoštola

(„moi qui me crus apôtre.") Do malega vsakemu svojih spisov je dodal

pripomének, v katerem zagotavlja obinstvu, da mu podaja nekaj vse

novpga, o emer še ni bilo uti. V pripoménku k igri „Ruy Blas"

primerja ta svoj zdelek Mont-Blancu, sebe pa Shakespeareju, Cor-

neilleu in Moliéreju. — V „Notranjih glasih" opeva boga Olympiona,

od katerega vse prihaja, kar se na svetu zgodi velikega in lepega, vse

je njemu v ast. Nasprotniki so nagajali Hugonu, da s tem pesnikom,

oziroma bogom misii sebe. Vendar, recinio, da so mu preve prizadeli.

Ne udimo se, e si mož, ki ima toliko zaupanja do sebe in ka-

terega národ povzdiguje do nebes, zane domišljati, da njegova beseda

velja po vsem svetu. Citatelj novin je gotovo vekrat naletel na od-

prto pismo, v katerem Hugo s kratkimi, zasekanimi, kontrastov pol-

nimi stavki sedaj svojemu, sedaj drugemu národu ali vladarju, e se je

izkazal, izreka priznanje, ali pa ga, e nanese sluaj, prosi milosti za

43*
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hudodelca k smrti obsojenega. Dunajskí in berolinski šaljivi listí so

se vselej polastilí teh „manifestov" za dobre in slabé dôvtipe.

Pesnik je že nekaj aša v grobu; navdušenje se je nekoliko po-

leglo, in sedaj, mením, bo trezna razsodba lóže obveljala. Rekel bi,

primerjaje malo z vélikim, da se Francozora z V. Hugonom zeló jed-

naka godi kakor Slovencera s Koseskim ; tudí Francozi so slepí nasproti

svojemu Ijubljencu in neradi bodo izpregledali.

Alí je Hugo res tak velikán? V jedno vrsto z najveejimí pesníki

vseh asov, z Dantejem, s Shakespearejem, ga pameten lovek ne bode

stavil. Preve je tudí, ako se trdi, da je Hugo najvejí pesnik svoje

dobe, da prekosí tudi Goetheja. On sam se je stavil v míslih gotovo

nad Goetheja, katerega niti omenil ní, kadar je navajal veliké písa-

telje. In kaj je Hugo proti Goetheju! Tudi Byron in Shelley, mislim,

sta više staviti, in celo v ožjem krogu francoskih pesnikov tega veka

našel bi se mu vreden tekmec : Lamartine. Nemška kritika je že zdav-

naj skeptina proti Hugonu. Iz narodnega sovraštva, rekel bo kdo. Ali

tudi med Francozi jih je prišlo mnogo do spoznanja; pria mi je listek,

katerega je pogumno objavil „Journal des Débats" kmalu po pretirani

apoteozi.

Hugo je vodník francoskih romantikov in najodlinej ši pisatelj med

romantiki sploh. — Kaj je romantika, kako se loi od klasicizma? Za-

dostilen odgovor je težak, ali morda nemogo, že zato, ker romantika

ni povsodi taista; nemška je drugana od francoske. Ako itamo ro-

mantike, bodemo razliko med temi in klasiki sicer kmalu utili, ali

povedati, kakšna je, to nam bo težko. — Išímo razlike v s novi.

Toda domislili si bodemo n. pr. da je malo spisov, ki se tako prilegajo

romantinemu ukusu, kakor Schillerjevi „Razbojniki", in vendar velja

Schiller sploh za klasika. — Snov je tedaj romantiku in klasiku lehko

taista. Nedávno je izšla francoska knjiga „o romantizmu pri klasikih."

Tudi narobe, o klasicizmu pri romantikih bi se dalo pisati. Gotovo

;

saj romantiki niso vsega na novo izumili ; radi ali neradi se naslanjajo

na rtene klasike.

Prvé sledí romantinega ukusa na Francoskem kazeta Mme. de

Staél in posebno Chateaubriand, ki je stvaril znaaj, kateri pozneje ro-

mantikom zeló ugaja. Ta znaaj je René, mlad, s seboj in s svetom

razprt lovek á la Werther ; zgodaj je spoznal, da je vse vanitatum va-

nitas in da na svetu gospodari sama sebinost; življenje se mu gnusi,

ogiblje se loveske družbe in iše samote. — Izvir francoske romantike

navadno pripisujejo tujemu, najbolje nemškemu vplivu. Francozi so se

res še le takrat natanneje seznanjali z velikimi pisatelji drugih národov,
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vendar se sme rei, da je bil roraantizem nekakšna splošna notranja

potreba vseh politinih in kulturno-zgodovinskih razmer. Romantizem

je iipor srca in ustva proti dvojeemu, mrzlo razumnemu 18. veku.

Za „razsvetljenega absolutizma" in francoskega prevrata zanemarjeni in

teptani verski nt se zopet oživí. V politiki se ustanovi ^ sveta zveza",

v slovstvu požene romantika kalí. — V. Hugo in romantiki so bili

francoskemu prevratu sovražni in obsojali so ga z ostrimi besedami;

bili so kralju in katoliški veri udani, kršanstvo je ugajalo njihovi do-

mišljiji in njihovim utilom. Ali v kratkem asu so prišli do nasprot-

nega spoznanja in zaeli so na vse straní boj proti avktoritéti. Hugo

pravi, „da se je njegovo prejšnje, kralju in katolianstvu zvesto prepri-

anje v desetih letih kos za kosom razdrobilo vsled starosti in izkušnje."

S kraja prevratu hudi nasprotniki, postali so romantiki sedaj sami upor-

niki. K ti izpremembi so gotovo najve pripomogle zopet politine raz-

mere. Romantiki so bili, rekel bi, po naravi svoji, za vsestransko pro-

stost; razumljivo je, da so bili nasprotni vládnemu nainu znova na

prestol dospelih Burbonov. Ta nain je bil po imeni ustaven, v res-

nici pa se ni loil od absolutizma.

V slovstvu se je zael srdit boj zoper klasike. Stráni s tradicijo,

klie Hugo v svojih pripoménkih, stráni s sponami, stráni s pravili

in oblikami! Ni opisavanja, vse naj se pové s pravo besedo. Kar

je v prirodi, sme biti tudi v umetnosti. Poezija je v idejah, ne v obliki.

e je vsebina pravá, pravá je tudi oblika in resnina.(?) Zaloigra je mtva,

na njeno mesto naj stopi igrokaz, v katerem naj se menja veliastno
in udovito, lepo in grdo, žalostno in veselo. Vse naj je

orjaško, fantastino, strašljivo. — To so v kratkem Hugonovi

leposlovni nazori, katerih se je držal praktino v proizvodih svojih.

N. pr. v igri „Kralj se zabáva" je glavna oseba grd, hudoben pritlika-

vec, dvorni burkež Triboulet. To lovee ima doma lepo, nedolžno herko,

katero skrbno skriva poželjivim oém razuzdanih dvornikov in posebno

kralja Franca I. Kadar se razgovarja Triboulet s svojo herjo, postaja

sentimentalen in spominja se ranjce žene, ki ga je bila videla siromaš-

nega, slabotnega in zanievanega in ga je Ijubila práv zaradi njegove

nesree in grde postave. Dovolj fantastino! — V „Burgraves'' na-

hajamo stoindvajset let starega korenjaka, grófa Jóba, ki o priliki za-

vraa svojega osemdesetletnega siná : Kaj boš ti, mladi ! V globoki tem-

nici je zaprta stoletna starká, akajoa odrešenja in prilike, da bi

se maševala nad Jóbom, ki je bil dal pred osemdeset leti umoriti nje-

nega dragega, kateri je, kakor se izkaže, cesar Barbarossa sam, Jóbov brat.

Vidi se, da je Hugo tudi v številkah — romantien.
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Romantika ne mara starega klasinega bajeslovja Srednji vek
in viteštvo, legende in národne snoví — to je njeno polje.

Ugaja ji, kar je mranega, ali pa pisanega in mnogovrstnega. Roman-

tiki se trudijo opisati prizoriše v živih , kraju lastnih bojah ; v ta

kaj namen pogostoma rabijo pridevnike in udná tuja imena. Marsi-

V njih spisih preve ustreza poutkom. V tem in z zahtevo, naj

se stavi realistina beseda namesto opisavanja, dotíka se romantika z

realizmom, katerega je zael Balzac, dalje razvil Flaubert in do vrhunca,

do naturalizma, pretiral Emil Zola.

Do popolné zmage je dospela romantika okoli 1. 1830. Potem se

polega romantino gibanje in kmalu ga je konec. Vzdignejo se mu novi

nasprotniki, realisti in naturalisti, ki dandanes gospodujejo v francoskem

slovstvu in katerim je zopern však „hugolátre" in gnusoba vse, kar

je „hugolesque". Hugo sam jim je le še „ponosna razvalina iz minulih

asov in skazujejo mu ast, ki se daje samo mrtvim." (L. Desprez,

évolution naturaliste.)

Z nekakim svetim strahom sem vzel prvikrat v roke spis toliko

slavljenega pesnika in priakoval sem nenavadne dušne hrane. Dovolj

lepega in blesteega sem našel, ali zdelo se mi je vse nekako ponare-

jeno; dovolj ognja, toda brez žarjavice, dovolj visocih mislij, ali brez

globine ; ni, kar bi me bilo genilo, ogrelo, navdušilo. — V. Hugo je posebno

spreten v kontrastih in paradoksih, vendar jih preve ise in postaja

vsakdanj. Zmeraj bi rad blestel in bil izviren, pa se mu ne posrei

vselej. Njegovi znaaji se utisnejo domišljiji, ali vselej niso resnini in

se ponavljajo, najvekrat že imenovani René. Verzi so puhli, otlo do-

nei, prepogosto se nahaja v njih, kar Francozi imenujejo „cheville",

Nemci „Flickwort" — mašílo.

Boj zoper klasicizem je zadel zlasti obliko. V tem boji si je pri-

dobil Hugo velikih zaslug, dasi je šel asih predale. V verzih je hotel

popolno prostost, ekspozicijo v igri je opustil, posameznim dejanjem je

dal preve samostojnosti in celo posebne nadpise. Tako je rušil Ari-

stotelov náuk o jednoti. Francoski klasiki seveda so se preozkosrno

držali tega náuka in so vestno skrbeli za trnjno jednoto (aša, kraja

in dejanja). Ti pretirani natannosti se je Hugo upri, zato mu gré hvala.

Postavil se je zoper jednolinost, odpravil je neslano opisavanje in za-

starele oblike ter izpodrinil staro akademino pedantovstvo. Obogatil

je jezik s sreno izbranimi novimi oblikami, spravil je v veljavo zgo-

dovinsko in krajevno zvosti popis, za katerega se klasiki niso menili

;

stari Rimljan je pri klasikih govoril in se nosil kakor dvornik v Ver-

saillesu. — Izmed Hugonovih spisov so zasloveli nekateri po vsem svetu

;
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román „Notre Dáme dt; Paria" ita se do malega v vseh evropskih je-

zicih in „Hernani" se igrá po vseh gledaliških odrih.

Ako pr' sojamo Hugona kot loveka sploh, priznati nam je, da je

malo tako prikupljivih znaajev v zgodovini naše dobe ; malo jih je, ki bi

bili, kakor on, ves as svojega življenja ohranili ideál v srci in ga gorko

zagovarjali proti hladnému razumu in materijalizmu novejšega aša. Malo

jih je, ki bi se í ako potegovali za sreo in svobodo loveškega rodu;

iz njegovih pesmij, nagovorov in dejanj je spoznati duh lovekoljubja

in Ijubezni do domovine in národa. S svojim Ijudstvom je delil vse

nezgode tega stoletja; mnogim njegovih spisov j* predmet usoda domo-

vine in národa, katerima je znal pogumno in vstrajno braniti pravice,

kakor priajo n. pr. skelei „Chátiments", s katerimi je tako živo šibal

Napoleona III.

Francozi pa so pri pogrebu Hugonovem zopet razodeli jedno svojih

plemenitih lastnostij. Pokazali so, da do prvákov svojih in njih dušev-

nega gibanja niso mlani, kakor marsikateri drug národ, ki se meni za

môže svoje še le, kadar so mtvi. Imeniten pisatelj na Francoskem ne

trpí zlepa siromaštva ; dokaz, da dandanes mnogo obrekovani Francozi

niso še izgubili gorkega, idealistinega mišljenja in utenja.

V nôéi duhóv.

|ocoj zvonovi milo Vihrajo v belem krili,

Glasé se v mrak hladáu. V višave, gor v nebo

In luic zasvetilo Njih hrcpenenje šili,

Nebrojno je število Oj, radi zapustili

V križíša svet mirán. Že skoraj bi zemljó.

Neizprosljivi smrti Zdaj hipno se nebesá

Odvzeta zdaj je mo, Odpró, in žar višín

Zdi se, da v božjem vrti Duhove vse pretresa. . .

Grobovi so odprti — Prstea pa telesa

Duhóv je polna no. . . . Blesté so iz temín.

OJ, že molé zvonovi,

In luic vgaša svit,

Nad temnlmi grobovi

So zginili duboví,

In spet je mir razlit.

Savo Zorán.
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Agitátor.
Roman.

Spisal Janko Kersnik.

Jednaj sto poglavje.

soteski za Medenovo pristavo je ková Tileh še vedno koval,

kalil in brusil svedre, njegova Barba pa je prekupávala po

okolici kuretnino in jajca ter jih prodajala z malim dobikom
gospôdi po bližnjih gradovih in tudi tržanom — kjer se je le dalo kaj

vec skupiti. Da je vedela še vedno vse novosti iz prvega vira, to je

tudi umljivo ; saj je ni bilo zgovornejše ženské, nego ona, in tudi no-

bene, ki bi bila prehodila in obiskovala tako pogosto vso okolico. Na-

jali so jo asih, da je raznašala pisma, in znana je bila v zadnjem asu
tudi s Hrastovo soprogo, katera je dosegla, da ji je pisarna doktorjeva

izroevala povabila ali dopise, namenjene stránkam v bližnji okolici.

Cudno se nam mora dozdevati le, da je veljalo o nji mnenje, da zna

in more — molati, ako treba.

Te Barbe se je domislil Kore, ko je druzega dne po zadnjem

sestanku z Boletom pisal prvo pisemce Milici, in uverjen je bil, da ni

môi najti boljšega slá, nego je ona žena. Naroil ji je strogo, kako

naj skrivaj oddá pismo, ter še bolj strogo zapovedal, naj moli o tem,

e ne ji bo splaval po vodi lep zaslužek, katerega ima iz pisarne. Da

ji je še posebej stisnil nekaj v roke, ni treba omenjati. Barba je bila

jednacih poslov vajena, saj je tudi uitelju Skubetu vekrat storila tako

uslugo s skrivnimi pismi, in zato se danes ni práv ni udila, nego

spravila listi z dvema drugima vred v svojo canjico.

„Da ga ne boste zamenjali!" opomnil je Kore.

„Oh, ne, položila sem ga na dno — oba druga sta pa za gospoda."

„Tako je!«

Izroil ji je bil ob jpdnem dve uradni pismi za Boleta.

Volilno gibanje je istega dné mirovalo. Hrast in njegov koncipijent

sta bila kanila, da le intimnejšim prijateljem razodeneta Boletov sklep,

in tem le pogojno, ako obljubijo molati o njem; kajti bála sta se, da bi ta

nová vest preve škodovala njihovim nameram in hotela sta, da Bôle javno

sam pové, na katero strán se bo obrnil. Hrast je tako svetoval, ker je

vedel, da grašáka tudi ne bo veselilo igrati preve aktivne uloge. Na-

sprotniki pa, celo gospod Anton ž njimi vred, ob vsem še niso niesa znali.

Koncipist pi. Ruda se iz znanih uzrokov še ni bil posebno lotil

agitovanja. Hotel je biti deloma „nad stránkami" kot vladen mož, v
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katerem tii nekaj, kakor kal prihodnjega ministra, deloma pa je util

sam, da nima najmanjšega vpliva; a misii so se mu vendar vrtele

mnogo o bližnji volitvi, ker je v zadnjem asu zopet pogosto zahajal

k Medenovim, in tam se skoraj o drugem ni govorilo.

Danes se je vracal z Medenovega gradica, ko sluajno srea Ko-

renovega pismonošo, Tilhovo Barbo. Stala je ob cestni ograji in mr-

mraje preobraevala tri pisma, katera je bila izvlekla iz svoje pletené

cajne.

„Dve sta jednaki, jedno ne, pa Bog védi in sveta pomagalka,

katero je pravo. Da jih ne zamenjam, ta bi bila lepa; kje zaslúžim

zopet tiste groše, kateri so mi tu gotovi."

Ozrla se je po esti gori in doli ter ugledala prihajajoega kon-

cipista.

„Gakaj, ta ti pové!"

A bábnica je bila zvita. „Vseh treh ne pokažem," godrnjala je

potihoma, „najprej to, ki je manjše, kakor óni dve ; saj ne bo vohal,

kdo mi je je izroil."

Ustavila je Rudo, in prosila ga, naj bere, komu gre ta list. Oni

ga je dobrovoljno vzel v roke, a prebravšemu naslov, vrela mu je malo

kri v glavo. Ljubosumnost ga ni bila še zapustila.

„To je za gospodino na Drenovem, za Milico," izustil je naglo.

„Bo že, bo že!" hitela je žena in vzela pismo.

„Od kod pa je?" vprašal je koncipist.

„Od gospé, od gospé doktorice!" zlagala se je ona.

„Aha!"

„Hvala, da ste mi prebrali!" Rekši to je umo odšla.

„Od doktorice, ha ha! Kakor ne bi poznal pisave! Oh, izvrstno,

izvrstno, zanimiva novica!"

Ježa, ljubosumnost in škodoželjnost so trie koncipista.

„Torej tako dale sta že, da si dopisujeta! No, to bo nekaj za

Medenovko !

"

Skoraj bi se bil vrnil ter nesel to novico nazaj v grád. Pa pozno

je bilo in moral je v pisarno.

Proti veeru pa ga je iznenadilo pisemce, poslano po Medenú, v

katerem ga je isti vabil, naj pride takoj k njemu, da se pomenita o

važnih volitvenih stvareh. To je prišlo, kakor navlaš. Ob jednem ga

je tudi glavar opomnil, da pôjde ž njim tja.

Pri Medenovih je bilo zveer v istini zbrano vse poveljništvo nje-

gove stránke, od glavarja, sodnika in gosi)0(l i Antona do klobuárja

Brtonclja, ki je zastopal tržane v ožjem zmislu. Posvetovali so se o
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zadnjih korakih, ki bi bili morebiti še potrební, in tu se je govorilo tudi

mnogo o Bolétu. Gospod Anton je bil že pouen, kaj je Bolé osred-

njemu odboru obljubil ; a povedal je, da se je takoj popoludne, ko je

bil prejel to poroilo, podal na Drenovo; dozdeva se mu pa sedaj, da

hoe grašák postatí nekako nevtralen, nikakor pa ne njihov zaveznik

in da ne bo pomagal nití jedni niti drugí stranki. To Medenovcem ni

bilo po voljí, kajti vedeli so, da brez energine Bolétove podpore pro-

padejo. Tudi Eiza je ugibala to in ono, kako bi bilo moí prídobiti

grašáka, a našla ni nobenega sredstva.

Kar ji pošepetá koncipist Ruda, ki je ves as mole sedel poleg

nje, nekaj na uho.

Ona takoj vstane in migne koncipistu, naj ide ž njo. Odvedla

ga je v svojo sobo. Bila je to stanica na drugem konci grada, kjer

je Elza najrajša bivala. Tam se je iz okna odpiral krasen razgled v

dolino proti Borji, in sobica sama je bila tako prijazna, kakor nijedna

druga v grádu; celo sedaj zveer, ko je brlea svetilnica izpod stropa

le slabo razsvetljevala prostor. Da je to stanovanje gospé, príal je

tudi hud mošusov dub , ki je koncipista tako mamil, da je sprva

skoraj pozabil, emu je prišel semkaj.

Elza je sedla na mali divan v kótu in Rudí ponudila nizek stol-

ek poleg sebe.

„Torej, kaj mi ímate razodeti? Se lí v ístíní tie Boléta?"

„Da, da, Boléta! Izvrstno misel ímam jaz, umeli me boste takoj, ka-

kor hitro Vam povém novost, kateri sem prišel danes po nakljují na sled !"

„Kaj more to biti?" hítela je gospá radovedno.

Povedal je potem, kako je zvedel, da si Kore in Mílica dopisu-

jeta, in da to sigurno, ne da bi slutil Bolé kaj o tem.

„Zanímivo, res zanimivo!" vakliknila je Elza z zlobnim posme-

hom, „a jaz ne umem, kaj nam more to pomagati pri naši volitveni

borbi. Bolé vendar ostane tam, kjer je sedaj, in mi ga ne dobimo v

naše vrste, e Milica še od desetih drugih prejema zaljubljena písma."

„Poslušajte me, milostivá — in pritrdilí mi boste. Vse to se

more in mora s pravo lokavostjo porabiti. ujte!"

Ona se je naslonila nazaj, in pogled njen, h katerim se je ozrla

po Rudí, ni príal, da posebno mnogo príakuje od njegove zvitosti.

Koncipist pa v sómraku, kí je bil v sobi, tega ni mogel opažiti.

„Pomíslite!" nadaljeval je svoj govor, „Mílica prejema písma od

Korea, in sicer za hrbtom svojih staršev. Kdo je ta Kore? Hra-

stov koncípijent po imeni, a v istini izgubljen študent brez izpitov

— katilinarina eksistenca; a Hrastov koncípijent je, in písma nje-
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gova Milici prináša tudi Hrastov uradni pismonoša; Tilhova Barba.

Kako lehko se nájde tu sklep, da tudi Hrast in njegova soproga znata

kaj o tem dopisovanji, in to tem bolj, ker zahaja Kore v družbi ónih

dveh na Drenovo. Tu imate nekaj ! Sedaj pa raunajte z Bolétovo ob-

utljivostjo in njegovim samoljubjem na jedni stráni, in z gorko Ijubez-

nijo do dvojih otrok na drugi — in uverjeni bodite, da, ako grašóák

jutri zve, kako prijateljsko ravna ž njim doktor Hrast, da pomaga nje-

govo herko zapeljevati — potem je sigurno naš. In Vi, milostivá,

Vi ste Miliina vzgojiteljica, in imate posebno dolžnost še sedaj uvati jo
!"

„Vi ste izvrsten diplomat!" pritrdi gospá; „na ta nain pôjde,

drugae ne ! Jaz mislim, da bo lehko razcepiti to prijateljstvo, in potem

je Bolé naš zaveznik, in zmaga naša."

Oi so se ji svetile od veselja, in podala je vsa razvneta konci-

pistu roko.

„To ste izvrstno izmislili," ponovila je; ^jutri pôjdem sama k Bo-

létu. Toda nocoj moliva ob vsem. Vse mora ostati taj no, ako hoemo,

da pomaga."

„Tn plailo moje," šepnil je gizdavi koncipist ter še vedno držal

Elzino roko v svojih.

„akajte, da se prepriava ob vspehu Vašega izumljenja," zavr-

nila je s smehom, ter se koketno obrnila k njemu.

Mošusov duh, sómrak v sobi, in bližina lepe gospé, ki mu je še

vedno pustila roko, napravili so koncipista skoraj vxtoglavega. Nagnil

se je, da poljubi Elzino roko in že je hotel teatralino pästi na koleni

in govoriti o svoji Ijubezni, da ni ona vstala ter velela:

„Vrniva se k drugim."

Pri vratih pa se je zdajci obrnila k mladému môžu, ki je molé

prihajal za njo, in mu z zapeljivim nasmehom ponudila ústni, da ju

poljubi.

„Za plailo!" smejala se je, in se naglo izvila iz njegovih rok.

V Rudovem srci pa je kipelo divje veselje.

„Dve na jeden udarec," radostil se je, „óni sem plaal, to pa

premagal.

"

Domišljavi gizdalin je bil uverjen, da ga Elza Ijubi.

DvaajSto poglavje.

Tilhova Barba je bila istega dné svoj posel natanko zvr^ila. a-
kala je prilike, da je dobila Milico samo ter ji stisnila v roko Kore-

novo pisemce, katero je hranila sedaj na posebnem varnem prostoru

svoje canjice, da ga ne zamenja vnovi,
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Temná rudeica je zalila lice mladi deklici, ko ji je Barba dala

list ter še pristavila šepetaje: „Ce bote kaj odgovorili, bom pa vzela

pismo. Saj znám molati."

Odkimala je starki, in urno stekla v svojo sobo. Srce ji je bilo,

da je je skoraj ula, nekovo sladko veselje jo je naudajalo, a istá vendar

ni bila ta radost. Oitala si je takoj, še prej, nego je razgenila pismo,

da morebiti vendar ni práv, ker ravna tako tajno in ker niti materi ni

tega razodela.

„E, kaj?" dejala je potem v nedolžnosti svoji, „kaj more biti to

hudega?"

A vendar ji je prihajalo vedno teže pri srci.

„Ko bi mati zvédeli, ali celo oe? Cemu mi vendar piše? Brez

tega bi nihe ne zvédel!"

Upala se skoraj ni Korenovega listiôa itati, a radovednost je koncem

premagala.

Pismo samo je bilo tako, kakor druga, pisana v jednakem sluaji,

in nikdo še ni trdil, da se prvá zaljubljena pisma odlikujejo po posebni

duhovitosti, in e jih pišejo tudi duhoviti Ijudje. A Milici se je vendar

silno prikúpilo. Citala je je trikrát, štirikrat, napósled je je znala že

na pamet. Potem pa je prišla zopet reakcija, in vest ji je vnovi oi-

tala, da to ravnanje ni pravo, in da mora prepovédati Koreu pisanje.

Bilo je pa vendar tako lepo, prejemati in itati pisma — Andrej eva!

Trd mrak seje bil že storil, ko je stopila deklica v materino sobo.

Tam je bilo temno, kajti Boléška je sedévala rada zveer v mraní sobi,

navadno v živem razgovoru z Milico, ali asih tudi s soprogom, kadar

ni imel zunaj posla.

„Kje si se mudila nocoj?" vprašala je mati prijazno in pogladila

herko po temeni. „In vroe ti je?"

Zarudelega njenega lica ni mogla videti, a roka ji je utila gor-

koto na herinem obrazu.

Ta pa se je oklenila matere in ihtea naslonila glavo v njen naroaj.

,Kaj ti je Milica?" vskliknila je gospá in prestrašená hotela vstati.

„O, ni, ni, le sei, mama!"

A solze so ji tekle še v jednomer.

„Kaj se je zgodilo, za božjo voljo?" silila je mati.

Poasi in vedno skrivaje svoje goree lice na materini rami, za-

ela se je Milica izpovedovati. Pravila je ob onem dogodki s koncipistom

in potem vse drugo s Koreom do denašnjega pisma, in trditi sm^mo, da

vsa njena izjava v materi ni vzbudila posebne radosti. Navajena je bila

videti v herki še vedno pol otroka in slutiti ni mogla, da bi ji bil
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že mogel kdo govoriti o Ijubezni. A ko se je sedaj ozrla po nji, rei

je mogla vendar, da to ni ve otrok, in da ji je dorasla prej, nego je

sama mogla to opaziti.

Prvá misel gospé Boléške je bila, da bi ostro kárala herko. Pa

smilila se j i je takoj.

„Kje imaš pismo?"

„ukaj."

To rekši je izvlekla list iz žepa in dala materi. Ta je položila list

na mizo, potem vzela herino glavico med obe roki in dejala resno

:

„Práv je, da si mi vse to povedala. Ti si še mlada, premlada,

da bi vse umelá in práv sodila. Torej je jedino treba, da mi zaupaš in

me ubogaš, kakor si me vedno. Obljubi mi, da ne boš nobenega Ko-

renovega pisma ve sprejela!"

Deklica je na glas zaihtela.

„Pomisli, kaj je Kore! Pisár, drugega ni, kakor Hrastov pisár,

izprijen študent! Kaj hoe torej ta mož s teboj?"

„Pa jedenkrát bo vendar nekaj — to, kar je doktor Hrast!"

„Nikdar, prelehkomiseln je; on ne napravi nobenega izpita!"

„Pa jaz ga Ijubim!" dejala je Milica svojeglavo.

„Obljubi le, da njegovih pisem ne boš sprejemala; to mu bodem

jaz vrnila!"

„Oh, ne, ne, nikdar ne! Jaz ga ne bom žalila," dejala je deklica,

in odlono vstala.

„Kaj pa oe? Ako jaz oetu vse povém?"

To je premagalo. Ne strah pred oetom, nego bolj skrb, da bi

ga užalila, prisilila je deklico, da je storila materi obljubo. Mater je

Ijubila z vso otrojo Ijubeznijo, a na oeta je zrla vedno, kakor na ne-

kovo višje bitje.

A tudi Boléška je vedela, da bi bil Bolé silno razkaen, ako bi

zvedel kaj o teh dogodkih ; hotela je torej sama spraviti vse v stari tir.

To je bil bridek veer Milici. Vrnila se je v sobo svojo,

tam se sklonila ez naslonjao in jokala prvé grenke solze v svoji

mladi Ijubezni.

„Kaj bo rekel Andrej? In jaz ga Ijubim nad vse! A govorila bom
ž njim, na však nain, zvédeti mora vse!" —

Pri veerji je bil pa grašák tako zamišljen v volitvene stvarí

— kajti ves dan so ga bili obiskavali Medenovci — da ni zapažil redko-

besednosti svoje soproge, niti rudeih objokanih oij herke svoje.

Po veerji je gospodar zgodaj odšel spat, mati in hi pa sta

ostali zopet sami.
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To priliko je porabila Milica, da je izprosila pri materi dovoljenje,

naj Koreu ne vrne pisma brez vsake opomnje, nego da mu priloží tudi

par vrstic, se ve da pisanih pod máterinim nadzorstvom.

Boléški se je hi smilila in morebiti so nánjo tudi vplivali nek-

danji mladostni spomini, in dovolila je napósled.

To je bilo torej za drugi dan dogovorjeno.

Slutili seveda nista, kaj jima ta še prinese. — — —
Vroe solnce je pripekalo druzega dopoludne v širno dolino, kjer

so ropotale in cvilile žage Boletove továrne. Grašák sam je bil že dáv-

no tu doli v mali svoji pisarni in je urejeval z glavnim nadzornikom

delo za prihodnje tedne. Dobra kupija z lesom je zahtevala intenziv-

nejše produkcije, in tu je bilo treba torej biti pridnim in paznim.

„Danes me bodo menda z volitvami v miru pustili — pa vrag

ga védi, sedaj pac veljá nulladies sinelinea" mrmral je sam v

sebi, prišedši sem doli.

Blizu do poludne res ni bilo nikogar.

A že se je mislil odpraviti proti domu, ko zaropotá pod oknom

voz, in Bolé ugleda Medenovko, prihajajoo proti njegovemu komptoaru.

To je bil nenavaden prihod, in grašák je na pol jezno, pol sarkastino

raztegnil ústni.

„To je pa nevaren kortež!" dejal je poluglasno, stopil gospé na-

proti in jo odvedel v pisarno.

„Ste li prišli tudi agitirat, milostivá?" vprašal je z dobrovoljnim

smehom ter ji ponudil sedež.

Vroe je bilo, a vendar ne vemo, je li junijevo solnce, ali pa no-

tranja razburjenost rudeila Elzino, sicer bolj bledo lice.

„Oh, nikakor ne — saj vém, da je vse zaman. Vi ste trdovratni

in svojeglavi, gospod Bolé — oprostite, da sem tako odkrita — in tu

slabotna žena vendar ne more biti tako predrzna, da bi se nádejala Vas

predrugaiti.

"

„Kdo vé, povsodi velja: cherchez la femme, tukaj morebiti tudi!"

„Oh, Vi ste vedno jednaki — svojeglavi, a vendar Ijubeznivi,

pa v našem sluaji vendar niesa ne opravim ! Pustiva volitve, doma

sem jih že sita— vseh teh razgovorov, in le da jedenkrát kaj druzega

govorim in opravim, prišla sem k Vam. Moj soprog, se vé, je sedaj žalibog

samo politik, a zato móram jaz tržiti in mešetariti. Oprostite, gospod

Bolé, Vi potrebujete sedaj mnogo lesa, in zarad tega sem prišla. Ali hoete

pri nas kupiti ? Oni bukov gozd za pristavo bi moj soprog rad prodal.

"

„Tako?" dejal je osupneni grašák. Vse se mu je zdelo še

nekako sumnjivo.
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Pa Elza je ostala pri trgovini, in cez kake pol ure sta bila s pro-

dajo in kupom gotova. Grašák je bil jako vesel, ker je res rabil les

in ga primerno ni drago plaal.

„Torej sva gotova!" deje Elza in odhajajoa podá Boletu roko.

Pri vratih pa se nenadoma obrne.

„Oh, pozabila sem skoraj! Pa tudi ni lepo, da tako prikrivate !

"

deje z navidezno nejevoljnim naglasom.

„Kaj zakrivamo?" vpraša oni ude se.

„Da je Milica nevesta, ves tig to govorí!"

„Milica — nevosta — jaz ne vém niesa o tem."

Posku.šal je še vedno smijati se, toda glas mu je postajal nekako

osoren in trd.

„Potem pa oprostite, da sem tako indiskrétna. Poakati moramo,

da nam boste sami naznanili; a kot nekdanja vzgojiteljica sem vendar

mislila —

"

„Sedaj sem jaz radovéden, milostivá!" bitel je Bolé. „Povédite

vendar, kaj se govorí!"

Medenovka se ni motila; grašák je bil gledé svojih Ijudij, svoje

rodbine silno obutljiv.

„Jaz ne morem verjeti, da bi Vi ne vedeli niesa, ker je vendar

Vaš najboljši prijatelj pokrovitelj te zveze Miliine —

"

„S kom?" zavpil je óni.

„S Hrastovim konci pijentom, s Koreom! Govoré, da bo sedaj v

kratkem opravil vse izpite!"

Grašák je bil bied kakor nová stena, a prikril je siloma vso raz-

burjenost ter dejal mimo: „Vi se varate, milostivá, meni ob vsem ni

ni znano, in vidi se mi, da tií izvor vsega v zlobnem klepetanji.

Tega pa nihe ni varen."

„No, mene veselí, da je tako ;
zdelo se mi je vedno neverjetno,

pa ko so mi pripovedovali celo podrobnosti o korespondenci — "

„Kakovi korespondenci?"

„Tilhova Barba prenáša pisma!"

„Ni mogoe !"

„Umirite se, gospod Bolé, neprijetno bi mi bilo, ko bi jaz pro-

uzroila s svojo odkritosrnostjo kak razdor! Toda, saj sem uverjena,

da je vse le zlobno klepetanje. — Torej, z Bogom! S kupijo sva go-

tova, samo malo preceno sem pustila."

Pozdravila ga je z najljubeznivejšim smehljajem in stoprav, ko

je sedela v vozu, in je isti flrial po gladki esti proti domu, pamuznila

se je zlobno in šepetala : „Ce to ne pomaga, potem je vse zastonj, vse!"
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Prekanila je v istini grašáka; še sanjalo se mu ni, da bi vse to

utegnilo biti kak manéver, ampak veroval je, da se za njegovim hrbtom

nekaj godi, in sumil, da ga stari prijatelj Hrast vára.

A hotel se je iiaglo ob vsem prepriati ; in ko bi bilo istinito, kar

je pripovedovala Medenovka, potem, no, „potem poakaj, dragi moj

doktor, potem te vržemo pri volitvi, pa e si še tako premeten," dejal

je jezno, ko je korakal že proti grádu.

„Kore, Kore, kaj pa je ta lovek?" sikal je med zobmí.

Ko je krenil po zadnjem cestnem ovinku, prišla mu je nenadoma

nasproti Tilhova Barba.

„Kakor navlaš!" vskliknil je grašák.

„Daj mi pismo, katero neseš v trg," zapovédal je osorno.

Žena se je prestrašila.

„Pismo," rekla je jecaje, „pismo, saj mi ga niste dali!"

„Tisto pismo, katero si dobila gori!" vpil je Bolé,

Prestrašená bábnica je izvleklá v istini iz cajnice zavitek in ga

izroila grašáku.

„Nate je, nate je, pa da se ne boste jezili.*

„Hodi!" rohnel je razjarjeni gospodar.

Barba je odšla brez obotavljanja.

Bolé ni odprl zavitka; bil je preve razburjen, ko je ugledal Ko-

reov naslov, katerega je bila napisala Milica.

V grád prišedši je takoj pozval soprogo k sebi.

„Lepe stvarí se godé tu, in ti ne véš niesar?" vpil je gospodar.

Gospá se je prestrašila, a videvši zavitek, katerega ji je soprog

molíl naproti, umirila se je ter dejala: „O tem pac vém nekoliko!"

„Ob, vedno lepše, torej si ti tudi zaveznica?"

Trajalo je dolgo aša, da je razjarjeni gospodar postal toliko mi-

ren, da je poslušal pripoved soproge, katera mu je vse natanko raz-

odela, kar je vedela po Milici

„Toda Hrast vendar le tií za tem, veruj mi !" klical je vnovi on.

Gospa ni odgovorila. Sama je že sumila, da Kore morda vendar

ni takó drzen, ko ne bi imel skrivne podpore od doktorja. Potem pa

še te nesrene volitve, ki so prvo seme razpora zasejale v njihovo do

tedaj tako prijateljslío razmerje ; sedaj pa je seme že pognalo in raz-

por je rastel.

„Jaz mu bom pisal! In to odpošljemo objednem!" dejal je Bolé.

To rekši vrze na mizo Korenovo in Miliino pisemce, katero je

bil prej naglo precital.
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Poseben sel je nesel malo potem vse liste v trg. Hrastu je Bolé

oital, da je zlorabil njegovo prijateljstvo, ter mu naroil, naj „tistemu

Koreu" pové, da se v prihodnje varuje tacih drznostij, kakor je bila

zadnja.

Popoludne pa se je odpeljal grašák v trg h gospodu Antonu.

Hotel se je maševati, ali — kakor se je sam tolažil — izpolniti be-

sedo, katero je bil na pol zastavil osrednjemu odboru.

(Konec prihodnji.)

Nove muzikalije.
VI.

Missaprodefunctis. Ad quator voc. inaequal. Aut 1. voce cura organo. Auc-

tore I g. H lad n i k. Op. 2 Labaci. Typis et sumptibus Jos Rud. Milic. 1885.

Cena 50 kr.

Glasba pri liturginih slovesnostih svete katoliške Cerkve se delí v

dve vrsti: v gregorijanski koral in cerkveni kontrapunkt. Gregorijanski

koral je od Cerkve pri službi božji zapovedana glasba. Palestrinov ali

cerkveni kontrapunkt pa je od Cerkve preskušena in pri^oznana glasba,

katere motivi so veinoma vzeti iz gregorijanskega korala, Da je ta glasba

v resnici veliastna in najkrasnejša, to nam pripoznavajo celo najveji po-

svetni glasbeni umetniki. Dolžnost cerkvenega skladatelja je torej, da se

na vso mo trudi, gregorijanski koral, ki je podlaga cerkvenega kon-

trapunkta, práv spoznati, njegovo lepoto utiti in se privaditi cerkveno-

glasbenih tonovskih nainov, na katerih sloní ves koral.

Ako obraamo te besede na Hladnikovo mašo, moramo veselo pri-

poznati, da je g. skladatelj vse te pogoje vrlo dobro izpolnil. Vsi oddelki

te lepe maše so lehko izpeljivi in po samem branji partitúre se pokaže

oblika skozi in skozi cerkvene glasbe, primerne rni maši. Vse káže, da

utegne g. Hladnik postati Ijubljenec cerkvenih glasbenikov. Oitno je zeló

nadarjen in marljiv, a tudi cerkveno-glasbene oblike so mu znane v bogati

meri. Izpeljava glasov je lepa, pevcem in organistu prikladna. Veliastno

se sliši na vec mestih pred odmori uvedená Händelnova kadenca, zadržek

terc i. t. d. Tekst je dovolj pravilno deklamovan in poudarjan. Nekoliko

malih napak, katere smatramo bolj za tiskovne pomote, popravil je g.

Foerster v „Glasbeniku".

Cestitamo vrli orglarski soli Ijubljanski, osobito pa g. vodji, ki si

je vzgojil tako marljivega in vešega uenca. Mašo, katero dii poleg mu-

zikálne vrednosti tudi še krasán tisk, iskreno priporoamo.

D. Fajgelj.^ 44
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IV.

Curíositá Triestine.

(Konec.)

Ob ulici: ,Golauca' govori na 189. str. : „é un' antica Denominazione

verosimilmente origine sláva . . .
." Zdolaj dodaje opomnjo : „Go-

lauce (slovesne) luogo incolto e privo di vegetazione." Izvestno slove

beseda v slovanšini malo drugae, — morebiti : Goljavica.

,Madonna del mar e' je ulica znana po prastarej, zdaj uže po-

drtej cerkvi. Nekateri tržaški povestniki trdé, da je bila ta hiša božja

sezidana uže 515. leta. Ogenj jo je bil malo ne vso uniil 2. januvarija 1655.

in o tej priliki je izgorel ves cerkveni arhiv; zatorej se dvojimo denes, ali

je Primož Trúb a r propovedal v imenovanej cerkvi. (Prim. Ljublj. Zvon

1884. str. 45.) Tri leta pozneje je cerkev bila uže zopet postavljena, a

1784. je neki Curti sezidal na tem prostori poslopje, ki ima zdaj islo

1009/4. Pokopališe okolo cerkve so promenili v vrte in njive. (Gen.

str. 227—231.)

Na 248. str. pripoveda Generini, da po nekej Mariji Rozmanovi iz

Materije se je . zvala in se še zdaj imenuje ulica, kjer je stanovala : Ma t-

tarizza!

Italijanski zgodovinarji so mnogo ugibali, in še zdaj ugibajo, od kod bi

biliimeni: Monte Cucco inCatalano. Naša knjiga izvaja na 268. str.

,Cucco' iz keltské besede: c o ich e. Rajši primeri : nsl. Kuká Gora, hrib

v Gorjancih pod Novim Mestom; stsl. Kukonosu adj. eine gebogene Naše

habend; srb. kuká, eine Art gebogene Haue.

Nekoliko se hoemo pomuditi tudi v ulici .Muda vecchia' ter ogle-

dati si hišo, ki je bila carinarna ali mitnica (Zollhaus, dogana) do 1754. 1,

Takoj nad glavnimi vráti je temen nadpis, o katerem se je došlej le malo

govorilo. Naši zgodovinarji so se ga ogibali, e tudi je mnogo važnejši

nego li vprašanje, nam je li pisati Prosek ali Proseco, ki se menda

ne dá izvajati iz pridevnika: secco. Vzemimo Generinijevo knjigo v roke

in itajmo na 274. stráni:

Rotatio omne fatum

Ann. Ab Urbe Cond. II. Milí + LXIII Salut MCCCCVIII.

Jun. Ivam. Baptistae et Petrus Cristofori Cancell.^

Ap. li Fillii Autae Fabbr. Addr.

Sibi Suisq. Legitimis Ilaeredib. Ad Commun

Usum Erexerunt.
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lovek, itajo to, zane se na prvi mah dvojití, ali je Generini vse

pravilno prepísal ínalíní morebítí esa v naglící celo preskoil?
In res ! Blagovoljní ítatelj poglej zgodovíno : Una Passeggiata per Tríeste

1884. L str. 257, katero objavlja zdaj Anton Tribel. V tej knjígi, na

mesti reenem, bereš lehko natanen odtís omenjenega nadpisa, zanímívega

vzlasti zategadelj, ker vidíš v njem celo vrsto posaminih glagolskih
rk, o katerih pa ní dognati, kaj pomenijo. — Ako prispodobimo Generíní-

jev prepis s tem verojetním odtískom, vídimo, da se nísmo zamán sumnelí.

Takó se pišó zgodovine v devetnajstem veki

!

Gemu omenjam ta nadpis ? Ker se mi zdi jako imeniten, kajti do-

kazuje nam, da je bila glagolíca tudi Tržaanom znana. V drugej vrsti so

nekatere teh rk svojega posebnega, ne obce navadnega lica ter tu in tam od

obrsice izprane, zaradí esar so delale nekaterím uže mnogo preglavice, a ven-

der níso ni dognali. Upamo, da se enkrat komu posreí razjasnití to temoto.

Da bode laze raztolmaití to nejasnost, hoem tukaj ob kratkem povedati neko-

liko dotíne zgodovine, katero sem posnel iz reene Tribljeve knjige.

Híšo je postavil 1448. 1. Peter de Monticulis zvan Cancel-

1 iere, ker je vekrat opravljal to službo v tržaškej magistraturi. Leta 133.'>.

navaja povestnica necega Ivana de Monticulis, vikarja oglejskega patrijarha

Pertranda. Potem se do 1411. 1. nikder ne govorí o tem priimki. Peter

de Monticulis iz Sasuole v Modenskem okrožji je bil mája meseca 1420. 1.

ímenovan mestnim „cancellierjem" v Trsti in slúžil do 1425.; potlej so

ga 1426. in 1428. leta zopet izbralí, Imel je sedmero otrok: tri sine in

štirí here. Sosebno Fran in Krištof sta delala svojej rodbini veliko as,
ker sta opravIjala znatni službi. Krištof je bil 1465. 1. v Trsti „cancel-

liere del Comune" a 14. avgusta 1469. je bil usmren v bitki pri Trsti.

Zlí Ijudje so bili potem njega poslopje zeló opustošilí. Ubíti Krištof je

ostavil dva siná : Ivana Krstníka in Petra, kí sta si ohranila pridevek

:

„deí Cancellierí", In baš ta dva šína „ Christophori Cancellarii filíi" sta

popravila omenjeno zgrado in uzidala ón skrivnostni kame nad uhodom.

— Zamrlí so , Cancellierí" 1556. in od tedaj je to zidanje svojina Contijeva.

udim se. da Generínija ní še otrovala italijanska „Opícdna", kajti

piše se denes: Opcina. O tem imení trdi prof. Križman 1876. leta v svojej

knjižicí: „Krajná imena v tržaškej okolici'' na 20.—22. str., da je edina

pravá pisava: Opine. — Ako poslušamo obližnje Kraševce, to (namesto

drugod navadnega líca Opine f. pi.) ujemo : Op/dne; na Opkinahj z Op-

kin; opensk ; Openci; Openke itd. Starejše listine z leta 1361., 1425.,

1466., 1513., 1532. ítd. pišó: OpcÄiena (prím. Storia cronografica dí Trieste

1863, str. 97.; Codice dípl. Istriano V.; Archeografo Triestíno 1884, vo-

lurae XI. str. 27.) L. Žvab.
-
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V.

Latinská sloynica.

Spisal V. Kermavner, c. kr, gymn. professor. V Ljubljani. Tiskala in založila „Ig.

pi. Kleinmayr & Fed. Bamberg" 1885. 8". 241 str. Cena vez. knj. 1 gld. 60 kr.

(Potrdilo visoko c. kr. nauno minist. z razpisom dné 20. avgusta 1885 ; št. 14275.)

„Latinská slovnica", ki jo je bil P. Ladislav Hrovat leta 1874. „za

Slovensko mládež" spisal, bila je nekako že leta 1884. posla in treba je

bilo nove šolske knjige; ta je pa imela ne samo popraviti, kar se je v

dozdanji slovnici za skoraj desetletne rabe v soli pokazalo bilo kot po-

manjkljivo, nepopolno, nejasno, ampak tudi vsestrano zadovoljiti naredbam

(„Instructionen"), ki jih je 1. 1884. visoko ministerstvo izdalo za gimna-

zije avstrijske. Na radost nam je, da se je tega gotovo niti lahkega, niti

ugodnega dela lotil profesor Ijubljanske višje gimnazije, V, K e r m a v n e r ; saj

je mož kot slovenskí pisatelj obinstvu že znan
;
posebej se je pa še tudi

na polji šolskega slovstva — v „Latinsko-slovenskem slovníku" (1882), v

„Vadbah v skladnjí latinskí" (1882 in 1883) — izkazal strokovnjaka, kí

temeljito znanje in mnogobrojne skušnje, nabrane za vec kot dvajsetletnega

uíteljevanja, vspešno vé obraatí v prid ueí se mladiní.

Spísovaje svojo slovníco držal se je prof. Kermavner, kar je knjigi

njegoví gotovo le v priporoilo, nemških dotinih slovnic, kí so si za ve-

letne rabe v solí že zadobile príznanje šolskíh krogov; ker pa tudi te ne-

katerih pravíl ne razlagajo tako temeljito, niti jih ne predstavljajo tako

pregledno, kakor bi bilo sploh želeti, alí kakor ízrekoma zahtevajo nove

naredbe, kateríh smo gorí omenilí, treba je bilo previdno razloevatí bolje

od slabejšega, pa vestno ízbiratí, kar bi najbolj ugajalo noví knjigi slovenskí.

Toda kar se je íz nemškíh knjig posnelo, to se ní moglo prosto preložítí

na slovenskí; kjerkolí se namre slovenskí jezík nasprotí latinskému ne

ujema z nemškím, tam je imel g. profesor, neoziraje se na nemškí vzgled,

novo pravilo v dúhu slovenskega jezíka skrojítí ; kjerkolí se pa slog latín-

skega jezíka nasprotí nemškemu popolnoma strinja s slovenskím, tam pra-

víla alí še treba ní bilo, alí je pa zadostovala že krátka pripomnja. Pa

še s tistimí pravílí, kí bi se bila dala po besedí posloveniti, ravnal je g.

pisatelj po znanem gaslu „Nullíus — jurare in verba magistri",

pa jih je po svoji razsodbí in po svojíh ízkušnjah prenarejal, dopolnoval,

skrajševal, dokler se mu níso zdéla príkladná, da jih sprejme v knjígo svojo.

Vpušati se v posamezností ter na drobno jih pretresovati, ní namen

teh vrstic ; vendar se usojamo ízreí, da se prof. Kermavnerja „Latinská

slovníca" more merítí s katerokolí drugo knjigo te vrste, da se íma pa

tudi prištevatí najboljším šolskim knjigam slovenskim, Z.
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VI.

Latinské vadbe za prvi gymnasijski razred.

Sestavil F . Wiesthaler, c. kr. gyma, professor. V Ljubljani. Tiskala in založila

„Tg. pi. Kleinmayr & Fed. Bamberg." 1885. 8". 160 str. Cena vez. knj. 1 gld. 10 kr.

(Potrdilo visoko c. kr. nauno minist. z razpisom dné 19. sept. 1885, št. 17090.)

Le nekoliko tednov pozneje nego prof. Kermavnerja „slovnica" za-

gledala je ta nová šolska knjiga beli dan. Pôvod tému je bil ta isti, kakor

pri slovnici. Ker so se bile namre „Latinsko-slovenske vaje", ki jih je po

Diinnebierji zdelal vrli, prezgodaj nam zamrli prof. S. Žepi, skoraj že raz-

prodale, treba je bilo misliti na novo knjigo ; ta se je pa imela ne

samo uravnati po dotinih novih gimnazijskih naredbah, ampak tudi v tesiio

zvezo spraviti z novo slovnico, da vzajemno ž njo uence seznanja z la-

tinšino. To nalogo je prevzel prof. Wiesthaler, Slovencem dobro znan po

razuoterih spisih, katere je bil v „Zvonu" pa tudi drugje že priobil; za

naše srednje šole zdelal je 1. 1882. v „Latinsko-slovenskem slovníku" rke

N— Q, zdaj pa spisal „Latinské vadbe". Knjiga je razdeljena na štiri dele:

prvi obsega latinské stávke, drugi vokabular, t. j. besede, potrebne za

prelaganje prvega dela, tretji slovenské stávke, etrti slovnik slovensko-

latinski, t. j. slovenské izraze v abecednem redu za vse latinské besede,

kolikor se jih nahaja v knjigi. Nekateri oddelki prvega dela, kakor n. pr.

sklanjatev samostavnikov, zaimki, pomožni glagol e s s e in njega sestavlje-

niki, prenarejeni so tako, da dotini náuk predoujejo temeljiteje in pre-

gledneje, nego marsikatere druge také vaje. Pri izbiranji stavkov se je

gledalo na to, da bi bili po obliki kakor po vsebini kar najbolj prikladni

in primerni ; in res nahajamo med njimi mnoge staré znance, ki bi se v

vsaki taki šolski knjigi le težko pogrešali, pa so se po pravici tudi v

„Vadbe" sprejeli. Da bi se zadovoljilo naredbam, zahtevajoim, naj se

uenci jedrnatih stavkov in modrih izrekov starih pisateljev uijo na pamet,

pridejan je oddelkom vsaj po jeden „rek". Brez takih rekov sicer tudi druge

vaje niso, toda veidel so ti med ostale stávke tako uvršeni in nekako

poskriti, da jih lovek kaj lahko prezre; „Vadbe" so pa tem rekom od-

kazale posebno mesto na konci vsega oddelka, kjer jih je uencu lahko

najti pa ponavljati. Však oddelek ima pod rto ve ali menj zdaj krajših

zdaj daljših „pripomenj" ; namen je jednim, da priobujejo prvošolcu naj-

potrebnejša slovniška pravila, drugim, da mu podajajo ali posamezne iz-

raze ali cele fráze latinské pa slovenské ter mu tako olajšujejo prelaganje

z jezika na jezik. — Nežni knjigi iz srca želimo kar najboljši vspeh v soli

!

Ž.



694 Kajiževiia poruila.

VIL

Stavbinskí slogí,

zlasti kšanski, njih razvoj in krátka zgodovina z dodatkom o zidanji in poprav-

Ijanji cerkvá. V teksta 145 slik in 40 tabel s 305 slikami. Spisal J. Flis, spi-

rituál v knezoškofovem duhovenskem semeniši. Založba pisateljeva. — Tisk „Ka-

toliške Tiskarne" v Ljubljani 1885 4. 174 str. Cena 6-50 gld.

Strokovnjaške literatúre imamo Slovenci prilino malo. Pisatelji in

založniki takih del dobivajo med nami le skromno število itateljev in

kupcev, kajti majhen národ smo in vešaki v ti ali óni znanosti navadno niso

tako mnogobrojni, da bi se izplaal trud in denár izdavatelju strokovnjaške

knjige, ki zarad modernih zahtev stoji neprimerno veliko. Zato smo bili

kar iznenadeni, ko so nam te dni prišli Flisovi „Stavbinski slogi"

v roko To je delo, s katerim bi se lahko ponášal však izmed velikih

kulturnih národov, knjiga, o kateri lovek komaj verjame, da je izšla v

nas ubogih Slovencih. In vendar je tako ! Gospod špiritaal Flis se ni

bal ni truda ni troškov, da nam je podaril prekrasno knjigo, kateri do

sedaj ni vrstnice v našem slovstvu. Ne samo strokovnjaki naj bi posegli

po nji, temve však Slovenec naj si jo omisli, kdor rajši iz domaih

virov zajema višjo izobraženost, nego iz tujih, dostikrat dvojbene vrednosti

del, v katerih se jednostransko povzdiguje lastna vrednost, sosed, zlasti

slovanskí; pa se zaméta in prezira. Knjiga je v prvi vrsti namenjena

širšim krogom, recimo obrtnikom, kateri imajo opraviti z arhitektonskimi

oblikami, dalje obrtnim šolam, uiteljem, zlasti pa duhovnikom, ki imajo

premnogokrat priliko, graditi nove, monumentálne stavbe ali pa poprav-

Ijati staré estitljive ostanke minulih asov. Koneno bode však izobraženec

našel v nji obilno zanimivih podatkov, etudi je morebiti že prebiral nemška

dela jednake vsebine. Flisova knjiga se namre estokrat ozira na naše

domae razmere, káže na stavbe po slovenskih zemljah in nam jih po neko

liko predouje s slikami ; to daje „Stavbinskim slogom" za nas prednost pred

svetovnoznanimi nemškimi knjigami, ki le prerade molé o tem, kar ni

vzrástlo na germanskih tleh.

Gledé vsebine omenimo ob kratkem, da nam gospod pisatelj v úvodu

najprej riše zaetek stavbarstva ter razlaga pojem slogov, zákone stav-

barstva in druge vážne temeljne izraze, katere mora itatelj razumeti, ako

hoe s pridom prebirati daljšo vsebino. V prvem oddelku pa opisuje pred-

kršanske sloge (egipetski, perzijski, indijski, kitajski, feniški, izraelski

in slog helensko-pelazgijskih spomeníkov; koneno klasine sloge, grški,

etruski in rimski, o katerem nahajamo tudi na Kranjskem dokaj sledu).

Povsod káže pisatelj na slike, katere je v velikem številu dodal svoji

knjigi, in s tem izdatno pospešuje vpliv in lazum písane besede. Zapu-
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stivši predkršcansko dobo, podaja nam gospod F lis v drugem oddelku

opis kršanskih slogov. Tu zvedamo najvažnejše stvari o staro-

kršanskem stavbarstva, posebno o staro-rimski baziliki; o bizantinskih

slogih in njihovih izcimkih (arménske, ruské, srbské, bolgarske in vlaške

stavbine). Zgodovinski ogled staro-kršanskih slogov nas pouuje o raznih

dobah njihovih in naíteva dokaj imenitnih zgradeb, ki so svojemu asu

vtisnile peat sláve in nesmrtnosti. Slika nam nadalje islamskí in dokaj

obširneje somanski slog, ki je igral toliko ulogo pri zidanji katoliških

cerkvá. Na drobno opisuje románske bazilike, govorí o poznoromanskem

(prebodnem) slogu in koneno nas vede v ražne dežele, ki imajo zna-

menite hiše božje romanskega sloga, oziraje se posebno tudi na slovanské

in kranjske cerkve. Koneno prehaja h gótskemu slogu, opisuje njegov

sestav, njegove posebnosti in lepšave, poroa nam o dobah gotskega sloga

in o gotskih stavbah po raznih zemljah, povsodi z lepimi podobami po-

magaje, da itatelj lóže razume, kar bere. Našteva mnogo kranjskih in

sploh slovenskih gotskih cerkvá in ocenjuje njihovo vrednost, potem pa

se obraa k renesanskemu (preporodnemu) slogu. Ob kratkem omenivši

lesenih stavbin vede nas dalje med stavbárske umotvore sedanjega veka

in slika v „ogledu kršanskih slogov" še jeden pot razvoj in pomen stav-

barstva v posameznih dobah loveške zgodovine, in ocenjuje z navduše-

nimi besedami velikánski vpliv kršanske umetnosti na vse národe in ase.

V dodatku podaja knjiga kratek návod, kako graditi nove hiše božje, kako

ohraniti in popravljati staré; v paraloli s poganskim templjem proslavlja

katoliški božji hrám; razlaga simboliko cerkvene stavbine in navaja raz-

loke med katoliško cerkvijo in protestantskim templjem, potem pa sklepa

s pojasnilom nekaterih tehninih izrazov, kar posebno dobro dé itatelju,

navajenemu tujih knjig in njihovih terminov.

To je ob kratkem obseg nove knjige. Pa bi radi nekoliko podrob-

neje narisali ,.Zvonovim" itateljem prezanimivi nje obseg, a skromni

prostor nas zadržuje. Omenjamo samo še toliko, da je jezik povse ist in

gladek, da pripoved ni nikjer suhoparna in utrudljiva ; vidi se, da je go-

spodu pisatelja vodila pero nenavadna Ijubezen do predmeta, katera ga

estokrat dviga do vzvišene, poetine dikcije, ki blagodejno vpliva na

itatelja in mu z neko posebno silo ogreva simpatije do stavbarstva.

— V knjigi nahajamo veliko število novih izrazov, katere si je gospod F 1 i s

še le priredil za delo svoje. Vsi nam kažejo redko spretnost in neobino

izurjenost uenega gospoda, ki je moral na svojem polji pa dokaj ledine

preorati, da nam je postavil primerne termine v stavbarstvu. Pohvaliti mo-

ramo nadalje lien tisk in krásno reprodukcijo obilnih slik, ki stojé ali med

tekstom, ali pa so knjigi pridejane na 40 tablah. Te so vzete iz znanega
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nemškega dela, a so jako íino tiskane, tako da se kar udimo nizki ceni

nove knjige. Vse nam pria, koliko duševnega truda, koliko materijalne

požrtvovalnosti je bilo treba, predno so izšli Flisovi „Stavbinski slogi*.

Knjiga zadostuje vsem terjatvam modernega aša in je pravi mejník v

slovenski literaturi, s katerim je pisatelj dokázal, da si tudi mal národ

more vstvariti vsestransko slovstvo, ako ima navdušenih mož, ki se ne

boje ni dela ni žrtev pri blagem poetji svojem.

Takšen mož je gospod J. Flis.

S „Stavbinskimi slogi" si je postavil med národom svojim trajen spo-

meník. Ivan Š.

c^
Umetniške starine po Gcorenjskem.

(Konec.)

5. Cerkev v Grádu na Biedu ima še nekaj gotskega ostanka,

namre kor za orglje z diagonalnimi rébri in ornamentalnimi sklenilniki.

Vsa druga stavba je prezidana in nje prvotni znaaj izbrisan. Zvonik je

obdržal staro zidovje, katero se proti vrhu malo zožuje. Na severni steni

poleg kôra za orglje se je odlušilo nekaj beljenja — dá se precéj rado

lušiti — in pokazala se je stará slikarija, oni v Bohinji tako podobná,

da je domnevno iz istega aša. Lopa je tako prostorna, kakor cerkev sama

;

vsa stavba je v tako slabem stanji, da se bode morala v kratkem umak-

niti novi. Sedanjemu g. dekanu Razboršku se je posreilo zanimati za to

delo prvega gotika sedanjega aša, veleslavnega arhitekta Schmieda na

Danaji, ki je nekoliko aša bival na Biedu. Ogledoval je kraj, vozil se

po jezeru, premeril prostor in po svojem odhodu poslal nárte za novo

cerkev. In — kake nárte ! Bodi gotiki prijatelj ali ne, ta projekt je tako

genijalno izumljen, tako primeren prostom in okolici, in tudi primeren

zmagljivim stroškom, da mora želeti však razumnik, da se nárt res zvrši.

Cerkev se ima zidati na istem prostoru, kakor je zdaj, zvonikovo zidovje,

celo zid okoli cerkve ostane sedanji in dobí le gotiki primeren vrh in pri-

merno nalije. Ce se bo, kakor se je nadejati, vršila stavba vestno po

tem nártu, dobí ta prelepi kraj pravi biser stavbinske umetnosti. Težko

je zamolati o ti priliki drugih cerkvenih stavb, zgrajenih v novejšem in

najnovejšem asu, med njimi takih, ki so zmašene skupaj brez umetniškega

razuma, brez zloga — in z neprimerno velikimi stroški.

6. Cerkev na otoku blejskem nima stavbinske posebnosti.

Zvonik, stoje samotno, ohranil je v podnožji nekaj gotskega spomina in

pria, da je morala stati tu pred sedanjo druga starejša cerkev in na dru-
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gem prostom. Lepa sta stranska oltarja v cerkvi, kamenitá, iz 17. sto-

letja in imata lepi podobi; posebno óna na desni stráni predouje drama-

tien prizor, poskus spreobrniti z muenjem vernega k poganstvu.

Omeniti je krásne veliké omare v novi zakristiji iz poetka 18. sto-

letja ; v nji se hrani nekaj dragocenih paramentov iste in poznejše dobe.

V stari, jako majhni zakristiji je v steno vdolbena mala zakladnica, ki pa

zdaj nima základov, akoravno so železná vratca zaprta z mnogimi težkirai

kljuavnicami. Majhen kelih iz 16. stoletja cez sredo prelomljen, štirje sve-

niki od medi práv ukusnega lika in množina cinaste namizne posode

brez umetniške vrednosti je ves základ. Tudi drobnína (svetinje, križci itd),

ki se, pripadajoi k základu otoške cerkve, hrani v župniji v Grádu, ni

posebne vrednosti.

7. Bódežie. Cesta iz Radovljice na Bied, poleg bohinjske Save,

pelje, ko pride po slabem mostu na levi breg reke, nekaj aša pod visokim,

skalnatim robom. Vrhu tega róba je na brdovitem svetu mala vas Bódežie

z majhno cerkvico, pri kateri se je shajalo pred ve stoletji mnogo ro-

marjev. Bila je tu nekdaj imenitna božja pot. Cerkvica je predelana in

prezidana; a ostala je neizpremenjena severná in zahodna stena in slike

na zunanji stráni. Na korovi steni sta dve podobi : sv. Krištof, eznaravne

velikosti, in podoba Križanega pod naravno velikostjo. Svetník je mladega

brezbradnega obraza in dolgih kostanjevih las, prsi do paša so v jeklenem

oklópu, okoli ledij blizu do kolen je svetlo-rudee ovíjalo, položene v bo-

gate vertikálne gube, noge so góle. Ta slika je podobná ónim pri sv. Ja-

nezu v Bohinji; nain nagleda in slikanja je isti; mora biti z ónimi so-

asná. Tudi malé rozete po ovijalu so nanesené istim nainom. Druga

podoba, predstavljajoa Kristusa na križi, je po vnanjosti nekoliko mlajša,

vendar je prištevati vsaj srednji gótski dobi; golo je bolje razumljeno in

energineje modelovano, barve ne tako sveže in veselé, ker vleejo neko-

liko na rujavkasto. V srednjem in spodnjem delu podobe se vidijo reí,

ki simbolizujejo prestopanje božjih zapovedij. Muzikálna in poljska orodja

neešenje praznikov; klobása, pravá „kranjska klobása" (po ti sliki

že srednjeveškim Kranjcem priljubljena) prelom pošta i. t d. Stre-

šica je varovala zgornji del slik pred vremenom, spodnji del je pa že precéj

poškodovan. Na steni ladje sta dve podobi iz 16. stoletja, ki predstavljata

neko povest, katero pripoveduje P. pi. Radi v svojem vodilu za blejsko

okolico na drobno.*) Sliki ne kazeta temeljitih studij umetnikovih, priéata

pa o njegovem talentu za naivno in živahno pripovedavanje, za razum v

drapovanji in obnasanji oseb brez pretiravanja. Na zabodni steni je pri-

dejana lopa, gotovo poznejša kakor cerkev, ker delí lopen strop podobe,

*) Glej „Letopis Matice Slovenské" 1880.
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kažoe se pod beljenjem, istega nalija, kakor s v. Krištof. Vráta iraajo tudi

še star gótski kamenit okvir.

8. Župnijska cerkev v Radovljici, po nápisu nad glavnim

vhodom iz 1. 1497, torej iz pozne gótske dobe, je srednje velikosti s trojno

ladjo jednake visokosti. Portál, bogato profilovan, ima timpanon in štiri

fiale, z beljenjem zakápane, katerih dolbine so pa prazne. Zunaj opirajo zid

podporniki iz kvádrov, na oglih proelja — fasáde — stavljeni diagonálne.

Zvonik stojí na stráni. Svod cerkve je oprt na štiri osraokotne stebre, ki

imajo namesto kapitelov le malé robce. Rebra so prosto profilovana, skle-

nilniki gladki. Notranjost cerkve napravlja prijeten vtis po srenem raz-

merji prostornih veliin, posebno kôra k ladji, znamenje, da je bila cerkev

na jedenkrát in znova zidana po jednem nártu. Polustebri v kôru so v

sredi višine odrezani s prostimi konzolami. Desná stranska ladja se kon

uje v nizko gotsko kapelo. Kamnoseško delo oken je novo, pravilno zvr-

šeno po kiparji Vurniku. V 1 8. stoletji so prizidali zraven gótske visoko

in veliko kapelo južni steni cerkve, pri kateri je omeniti lepi friz triglifov,

ki krasi zunanje stene. Gótska hišica za sv. Rešnje telo od kamea je iz-

ginila, in ostal je le spomin nánjo. Véliki oltár je kameniten in lepe se-

stave iz prejšnjega stoletja. Na steni od kôra do gótske kapele visi mala po-

doba Marije, slikana na med, iz 17. stoletja in srednje uraetniške vrednosti.

Izmed drugih predmetov pri ti cerkvi je omeniti malega gotskega

razpela, ki ima na konceh križa štiri evangeliste v ploskem relifu, novo

podnožje je neprimerno težkega lika; vrka in ploška za lavabo manus

od srebra in pozlaena z letnico 1630. Omeniti je tudi keliha, katerega

zgornji del je gotsk, spodnji pa iz 17. stoletja, sestavljen torej iz dveh,

raznodobnih kelihov, in nekaj starejših paramentov.

I. Frank e.

Slovenskí glasnik.

Nove knjige slovenské. Novomeško okraj n o glavavstvo. Zeralje-

pisno-zgodovinski opis. Sodelovanjem uíteljev novoraeákega okraja spisal O. Fló-

re n tin Hrovat, šolski voditelj in náelník okrajne u.teljske knjižnice v Novem
mestu. Ponatis iz „Slovenca". Založba okrajne uôiteljske knjižnice novomeške, tisk

„Katoliške Tiskarne" v Ljubljani 1885, m 8., 80 str. Cena? — Ta jako spretno

sestavljena in dobro pisana knjižica nara podaja zemljepisno-zgodovinski opis vseh

dvajset županij novomeškega okrajnega glavarstva. Pri vsaki opisuje pisatelj

najprej nje zemljepisne razmere, navaja potem najzanimivejše zgodovinske in sta-

tistine rtice in vse spomina vredne dogodke, omenja vseh imenitnih mož iz du-

hovskega in posvetnega stanú, ki so si za ondotne kraje kakorkoli si bodi pri-

dobili kaj zaslug, ter nam napósled poroa o stanovuikih samih in njih opravilih.
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V knjižico je položenega mnogo truda in veliko dela in rei se mora, da je g. pi-

satelj hvalevredno zvršil nalogo svojo Lepi knjižici želimo, da bi se v mnogih

izvodih razširila po Dolenjskem ter bralcem svojim poživila in okrepila Ijubezen

do lepe in tudi v zgodovinskem oziru zanimive Dolenjske

!

— Pouk o rtežih (planih). Z 28 podobami razlaga J o s. Bezlaj, me-

šanski uitelj v Krškem. Založil pisatelj, natisnil J. R. Milic v Ljubljaiii 1885,

8 , 23 str. Cena 20 kr. — Ta knjižica je v prvi vrsti naraenjena uencem po sred-

njih in mešanskih šolah naših, ki se v tujem jeziku ué stavbinskega risanja in

opisné geometrije; kajti dobro je, da poleg šolskih knjig pridno prebiiajo tndi

une knjige v dornafem jeziku ter se tako pripravljajp za praktino živlienje A
ta knjiga ni samo uôni pripomoek, nego dobro bode došla tudi zidarjcm, tesarjem

in drugim jednakim obrtnikom, zlasti pa nestrokovnjakom, županom in ob'nskim

svetovalcem, ki morajo vekrat v svojera dostojanstvu stavbinska dela zvrševati

ali jih nadzorovati po doloenih rtežih. Knjiga govorí najprej o situvacijskih r-
težih ali mapah, potem o stavbinskih rtežih ter podaja nekoliko naukov o senci

in o barvah. Pridejana ji je jako korenito in dobro sestavljena terminologija, po-

sneta po Cigaletu in Lavtarji, deloma pa zajeta tudi iz národa samega.

— Ljudske knjižnice 18. zvezek obseza povest „Roglova Franca", ka-

tero je poslovenil H. Majar in povest „Blagor milosrnim", katero je po F. M
Werndlu prosto predelal Janko Leban Zvezka 19. in 20. prinaš ita zgodo-

vinsko povest ,,Beneška nevesta", katero je po eškem „Jihu" preložil L. G. Pod-

g orian.
— Izmed knjig v cerkveno in bogoslovno stroko spadajoih beležimo na-

sleduje novosti

:

Duhovno pastirstvo. Tretji del. Svet! zakramenti. Slovenskim bogo-

slovcem in mašnikom spisal Anton Zupani, profesor pastirstva na Ijubljan-

skem bogoslovnem uiliši. Z dovoljenjem preastitega knezoškofijstva. V Ljubljani,

1885, 8, 505— 7G0 str. Založil pisatelj. — Prodaja „Katoliška bukvarna^ Cena gld.

15. — Te z obno pohvalo sprejete knjige je izšel že III. zvezek. Kritino nazna-

nilo v „Duh. Pastirji" II. 7. jo po pravici jako priporoa. Napredek v pripovedo-

vanji in obravnavi tvarine se mimo prvih dveh zvezkov tu razodeva oividno. kar

se sme nekoliko pripisovati tudi gradivu, ki ne seza kot óndu toliko v teorijo nego

v praktino življenje. Posebno rabljive so tudi opazke, ki se ozirajo deloma že

na vse slovenské škofije, n. pr. št. 590. Želimo, naj bi se knj'ga hitro izvajala, da

kmalu pride še dovršilni zvezek.

— Pridiga o evangeljskih nasvetih. Pri novi sveti meši astitega

P. Leopolda Napotnika R. S. B. dné 28. decembra 1884. v Konjicah govoril Mi-

hael Napotnik. V Mariboru 1885, 8, 22 í-tr. Založil pisatelj. Tiskal Janez Leon.

— Zupnija SV. Lovrenca na Dravskem polji. Krajepisno-zgodo-

vinska rtica. Spisal Matej Slekovec, kapelan pri sv. Lovrenci na Dravskem

polji. Tiskal J. Leon v Mariboru 1885, 8, 135 str. Cena 60 kr., poštnina 6 novÔ.

— „Slov. Gospodar" se je práv pohvalno izrazil o ti kroniki, ki pa nam ni prišla

v roke.

— Dejanje svetega Detinstva. V pouk malim in odrastlim. Zvezek

V. Z dovoljenjem pre. škofijstva Ijubljanskega. V Ljubljani 1885. I G, 64 str. Na-

tisnili J. Blasnikovi nasledniki. — Pouk o bratovšin', misijonska poroila, ki*atki

vzgledi in povestice . . . vse práv primerno za našo uežno mladino. Kateheti, ni-
telji, roditeiji, vz^ojevalci naj bi iic zamudili teh zvezkov prebirati sami ter jih
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deliti šolai-jem. Vodstvo bratovšine jih daje zastonj v pospeh pobožnosti in kr-

šanske vzgoje.

— Pastirski list avstrijskih škofov, govore o „znamenjih ôasa".

Vel. 4, 4 liste. Katoliška Tiskarna.

— Glasi katoliške družbe. Na svetlo dala in založila katoliška družba

za Kranjsko. XIX V Ljubljani 1885, 8. 188 str. Tisk „Katoliške Tiskarne." Cena

40 kr. — Ta lina knjižica íma dobro izbrano gradivo v gladki besedi. Veina
se sue o letošnji tisonici sv. Metoda. Dve ideji, ki bodita zvezdi-voditeljici nam
Slovenom, kršanstvo in narodnost, se blagodejno spajata v spisih te knjižice, ki

jo vsem itateljem toplo priporoamo.

— Cerkveni Orglavec. Izdal Karí Tribnik. O tem delu je govoril

„Slov. Gospodar" v prilogi št. 118 de 1885. in dalje „Cerkveni Glasbenik" VIII.

št. 6. Borba menda še ni konana Uredil ga je Gregor Tribnik, na svetlo dal pa

njegov strinik K. Tribnik, kaplán na Teharjih. „Glasbenik" zbirko jako graja in

ostro obsoja. Iz tega pa, da je napovedan že II. zvezek, sme se sklepati, da ugaja

préprostim organistom. Zeleti bi bilo, da ga presodi tudi kak strokovnjak nececi-

lijanec. —n.

Pisateljsko podporno društvo. Odbor se je pod predsedništvom g. dr.

Jos. Vošnjaka konstituiral flné 18. októbra ter si izvolil za podpredsednika prof.

Fr. Levca, za blagajnika V. Petriia in za tajnika prof. Antona Raia. — Odbor

je sklenil ob sobotah zveer prirejati v salónu Ijubljanske italnice literarno-zabavne

shode, pri katerih bi se društveniki razgovarjali o književnih stvareh, brali ali

predávali raznovrstne spise svoje ter se razveseljevali s petjem. Gledé na to, da v

Ljubljani zaradi žalostnih politinih prepirov in oscbnih razprtij silno pesa vse soci-

jalno življenje v narodnih krogih, bilo bi jako želeti obile udeležbe pri teh shodih,

kjer je izkljuen však razgovor o politinih stvareh. Teh shodov — imenujejo se

,,klub pisateljskega društva" — udeleževali se bodo sicer samo društveni lani, a

s tem nobenemu omikanemu Slovencu ni zabranjen pristop ; kajti kdor ni pisatelj,

pristopi lehko k pisateljskemu društvu kot podpornik, in taki plaujejo na

leto samo po 2 gld. v društveno blagajnico. Literarno-zabavni shodi so pre-

tekla leta rodili mnogo lepega sadu v književnosti naši in delovali so tudi na

korist narodnega šolstva. Pustimo tedaj prazne politine in grde osebne prepire

in podajrao si roke v pospešilo domoljubnega in literarnega delovanja, katerega nas

polno aká na vseh krajih in koncéh. — astni lan pisateljskega društva . g.

Davorin Trstenjak je prepustil društvu ves dohodek svoje knjige „Weriand de Graz".

Akademino društvo „Slovenija" na Dunaji je letos izdalo poroilo o

svojem delovanji 1. 1884'5. Poroilo obseza najprej društveno zgodovino ter pripo-

veduje, kako so 1. 1848. dr. Mikloši, dr. M. Dolenec, dr. Hladnik in A. Globonik

osnovali na Dunaji politino društvo „Slovenija", katero je pa še tisto leto preminilo.

— Leta 1869. dné 5. mája sta tedanja modroslovca Fr. Levec in Fr. Šuklje s po-

mojo rojakov in tovarišev svojih znova osnovala „Slovenijo", katera je zdaj pre-

bila že 16. leto obstanka svojega. Namen ji je združevati na Dunaji uee si slo-

venské velikošolce, bodriti jih v književnem delovanji, seznanjati jih s slovanskimi

na Dunaji živeimi brati ter jih v prijateljskih shodih izobraževati in pripravljati

na prihodnje njih zvanje. V ta namen ima društvo književni svoj odsek in skupno

s hrvaškím „Zvonimirom" svojo italnico, kamor dohaja nad 60 raznovrstnih aso-

pisov. Društvo ima premoženja 283 gld. Društvena knjižnica šteje 839 knjig v

1075. zvezkih, 173 muzikalij, 22 zemljevidov in 1 sliko, Pravih lanov šteje 33,
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astnih 10 (Levstik, Stritar, Lavri, Vošnjak, Juri f, Bleiweis f, Levec, Celestín,

Gregori, Mikloši), podpornih 14. Podpornik je však, kdor plaa na leto naj-

menj 5 gld. Ker ima društvo ,,Slovenija" lepi namen, mladina rojakom našim biti

„domovina na tujem", želeti je, da bi našla v Slovencih ve podpore.

Sláva preporoditeljem ! Tako se imenuje slavnobtni spis, katerega je o pet-

desetletnici književnega preporoda hrvaškega v Zagrebu dal na svetlo poseben

odbor. Spis nam pod naslovom „Muževi ilirske dobe (1835—1850)" prináša devet-

inpetdeset portrétov vseh tistih pisateljev in imenitnejših domoljubov, ki so se bili

zbrali okoli Gaja ; med njimi nahajamo tudi dva Slovenca, g. Davorina Trstenjaka

in St. Vraza. Prof. Smiiklas nam opisuje Gaja pred letom 1835., Milan Grlovi

in Trnski pa priobujeta životopisné rtice vseh ilirskih pisateljev, tudi tistih, ki

so bili rojenjá Slovenci. Nadalje obseza spis modre in domoljubne reke, avto-

grafe raznih Ilirov in pesniške doneske do malega vseh sedanjih pesnikov in pisa-

teljev lirvaških. Lepo knjigo so s podobami okrasili hrvaški umetniki Nikola

Mašic, Ivan Rendic, A. Maši, F. Quiquerez, N. Damin, C. Medovi, V. Bukovac,

D. Markovi, D. Melkus, D. Weingärtner in E. Kramberger. Napósled je slávnost-

nému spisu pridejanih nekoliko nápevov, katere so zložili F. Livadié, V. Lisinski,

Ivan pi. Zajec in Fr. Š. Kuha.
„Areliiv fiir slavische Philologie." VlII. knjiga, 3. zvezek prináša raz-

prave in književna poroila, ki so jih spisali L. Masing, J. Kirste, S. Smal Stockij,

L. Starostrik, A. Briickner, W. Nehring, Ed. Wolter in V. Jagi. Nas Slovence bi

utegnil najbolj zanimati M. Valjavev spis „Mittheilungen aus dem kroatischen

Kaj-Dialecte" in ,,Sprachproben des Dialectes von Cirkno", kjer J. Baudouin de

Courtenay z glosarjem zvršuje svojo že vekrat omenjeno razpravo.

Andrej barón Celiovin. — V dunajskí stari „Pressi" št. 208. smo brali

jako zanimiv spis „Ein ôsterreichischer Hel*, v katerem neki g, Fr i dolín

Lichtenvfalder (— ako se ne motimo, skriva se pod tem pisateljskim

imenom slovensk astnik iz Sevnice —) opisuje življenje Andreja baróna
eh ovi a, porojenega 1 1810. v Branici na goriškem Krasu. ehovin ali,

kakor ga imenujejo uradni spisi, Zhehovini, sin kmetskih roditeljev, bil je leta

1831., takrat sedmošolec v Gorici, potrjen k topniarjem, kjer je v sedemnaj-

stih letih jako poasi avanziral do nadtopovníka. Toda v tedanji vojni zoper

Pijemonteze se je dné 29. mája 1848. 1. pri Montanari odlikoval tako, da je dobil

za hrabrost svojo véliko sreberno svetinjo ter bil povišan za podastnika.

Dnó 25 julija 1848. 1. se je v bitvi pri Somacampagni nosil spet tako junaški, da je

bil odlikovan z véliko zlato svetinjo. Že naslednji dan, 26. julija 1848. 1.

vládal se je ehovin v bitvi pri Volti spet tako vrlo, da je bil povišan za astnika.

A pravá uda je delal lajtnant ehovin dné 23. marcija 1849. 1. v bitvi pri Novari.

Tu se je naš junák na desni stráni ceste, ki drží iz Olenga, s trém i svojimi

topovi ustavil šestnajstim topovom sovražnikovim ter streljal nánje tako silno,

da so k malú utihnili poškodovani trije topovi pijemonteški in da je bilo ubitih

ali ranjenih mnogo vojakov in kónj pijemonteških. A tudi sovražnik je njemu

jeden top razbil, štiri vojake giozovito ožgal, jednega vojaka in tri konje ubil ter

ranil tri vojake in štiri konje Pozicija je bila silno nevarná. Da se je umaknil

ehovin, izgubljena bi bila 9. strelski bataljon in ves polk Franc Karí. V tem ne-

varnem trenutku ehovin z ostalima dvema topovoma hipno plané na sovražnika,

ki se je pripravljal naskoôiti omenjeni polk in bataljon in dasi je nánj silno stre-

Ijalo trinajst ognjenih zrel sovražnikovih in je ehovin izgubil tudi drugi top,
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dva moža in jednega konja, vendar je neustrašeni junák s samo j e dni m topora

zadvževal sovražnika, dokler ni došla pomo. Za ta velevažni, odloilni in junaški

in je prejel ehovin 1849. 1, dné 29. junija viteški križ reda Marije Te-

rezije ter je bil 1. 1854 po yuavilih tega reda povzdignen v bai'onski stan.

Vrhu tega je bil odlikovan s toskanskim vojaškim redom za zasluge in z avstrijskim

oficirskim zaslužnim križem in s papeževo svetirijo. Leta 1852. je cesar jmenoval

ehovina za ulanskega ritmajstra, ali že 1. 1854. je bil prestavljen v tem dostojan-

stvu spet k topniarjem. A žal, slávni junák je dné 10. septembra 1855. 1. v Badnu

poleg Dunaja po krátki bolezni umri za kolero neoženjen. Iz moškega rodu Ce-

hovinovega živí še netjak slavnega junáka, Florijan ehovin, posestnik v Branici;

tudi znani goriški zdravnik dr. Andrej Lisjak je iz ženskega pokolenja ehovinove

rodovine.

ehovinovo življenje je bilo že vekrat opisano, tako v Hirtenfeldovi knjigi

„Der Maria-Theresien-Orden u. se'ne Mitglieder, Wien 1857'
; v ^.Novicah* ga je

1. 1854. opisal Verdelski, 1. 1855 Kajetan Huber. Tudi našemu listu je ob-

Ijubljen njegov životopis, katerega priobimo pod razpredelom ,.S]avni Slovenci".

Zgoraj omenjeni spis g. Lichtcnwalderja je pa zlasti zategadelj spomina vreden,

ker ehovina reklamuje za Slovénca. Vsem dozdanjira biografom je bil

ehovin — Italijan.

Hrvaška književnost. — Akoprem razbuijeni valovi javnega življenja mono
zadržujejo razvoj lepe knjige in kniiževaosti sploh, pognalo je vendar tudi to poije

na Hrvaškem zadnji as nekoliko práv lepih cvetlic. Domoljubnemu si-cu gotovo

najbolj ugajajo nove pesmi st.irega pevca Jovana Sundeia, o katerem ne

moreš rei ne, da je Hrvat, ne, da je Srb, ampak v njem vidiš tisti plemeniti uzor,

za katerem vsi hrepenimo, on je Hrvat in Srb ob jednem, ali živ „Jugoslovan",

kakor smo nekdaj rekali. Sundeiéu sta Hrvaška in Srbska le jedna domovina,

katero jednako Ijubi in jednako opeva z mladeniškim navdu^enjem. Da bi Hrvatom

in Srbom povedal, esar je polno goree njegovo srce, daje pesniške plodové svoje

tiskati z latinico in cirilico. To poletje je pnšel na nekoliko aša sam v Zagreb,

kjer je izdal svoje „Odisaje rod itclj skoga srca", ob jednem pa tudi „Srce

i Ijubav", pesme prerano umrlega svojega siná Petra. Sundei spadá med naj-

boljše hrvaške pesnike in je že dovolj znan po prejšnjih svojih delih, zato ne

treba, da bi ga znova priporoali. — Veselá prikazen so tudi „Pjesme Milke
Pogaieve" že zato. ker jih je spevalo žensko srce. Dasi jezik ni povse uzoren,

vendar hvalijo Pogaievo, da so njeni obutki resnini, a pesniške njene podobe

práv plastine. — Na ve stranij zanimiva in imenitna je ..Marjanska vila" ili

sbika narodnih pjesama sakupljenih u Spljetu po Dujmu Karamanu. Znano je,

kolikanj se dalmatinski lahoni prizadevajo, da bi svetu raztrobili Splet kot do

dobrega italijansko mesto Da je ravno naroDe, dokázal je gospod Karaman, ki je

v samem Spletú nabral dvestoinštirideset hrvaških narodnih pesmij ter jih pri-

obil v imenoxani zbirki, za katero mu je gotovo hvaležen však domoljub — V

Senji je izdal Silvij Strahimir Kranjevi svoje „Bugark inj e", pesmi, katerim

se sicer vidi, da so prvenci, toda ob jednem kažejo nam lepe darove mladega

pesiiika, od katerega se nam je nadejati še lepšim plodovom. — Pripovedno lite-

ratúre je pomnožil znani hrvaški pisatelj Gjuro Deželi z ^Burzanci", románom

iz hrvaškega življenja; Adolf Veber Tkalevi pa je preskrbel drugo izdanje prele-

pega svojega ,Puta na Plitvice", s katerim si je že pred petindvajsetimi leti

pridobil mnogo hvale in sláve. Tkalevi je jeden prvih hrvaških stilistov, ki piše
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pravilno in jasno, kakor malokdo; zato njegove spise posebno priporoamo tistim

Slovencem, ki se ué hrvaškega jezika. — Dobre dráme so pri velikih narodih

redke príkazní, níkar pri malih ; zato smo veseli vsakega najmanjšega ploda, ki

vzraste na tem književnem polji. Danes imamo oznaniti tri nove hrvaške dráme.

M. Gjorgjevié Prizrenac je ízdal v jednem zvezku ,,Zlatno grivno", gledališko

igro v štiih dejanjih in ijDinamit", šaljivo igro v dveli dejanjih. Prvo so že igrali

na zagrebškem gledalíši in obinstvo je bilo zadovoljno ž njo. Pisatelj ima dosti

zraožností in bi utegníl hrvaško in srbsko gledališe obogatiti še z boljšimi zdelki.

— Ufiitelj v Banjaluki Ivan Lepušíé naraerava izdati ražne ,,Slike i z Bosne"
ter je v I. zvezku priobil „M aj i n amanet", veselo ígro v treh dejanjih. —
Pero Gavranié je iz francoskega preložil ,,D en i s e", dramo v štirih dejanjih od

Dumasa. — Lepa knjiga hrvaška se je pomnožila zadnji as tudi z novim aso-

pisom „Dubrovníkom", ki izhaja v Dubrovníku v zvezkih po dvajset soldov.

,.Dubrovník" je že ve let izhajal ter se odlikoval s posebno vzglednim narodnim

jezíkom, zato nas práv od srca veseli, da je zopet vstal od mrtvih. — Za razvoj

národne umetnosti utegne práv k oristen postatí „Glasnik družtva za umjet-

nost i umjetni obrt", ki ga je istá družba jela izdajati v Zagrebu v trime-

seníh zvezkih po štiri pole. Cena je za vsc leto 5 for., ali pa 1 for. 50 nov. za

zvezek. Yc o tem druStvu izpregovorimo drugo pot. — Prijateljem národne glasbe

naznanjamo, da je niarljívi i zvedení umetník Stôhr v Varaždinu po narodnih na-

pevíh zložil .,Jeko í z Hrvatske", etvorko za glasovir. Cena 72 nov. — Kako

se hrvaškí uiteljí trudíjo, da bi povzdígnili šolstvo in šolsko líteraturo, priajo

nam te nove knjige: Uitelj Cugšvert je ízdal v Senji daljna dva zvezka svoje

,Obe puke škole", v II. zvezku razpravlja M. Kobali slovníco za II. razred,

v III. zvezku pa se obravnava zemljepis v III. razredu Ijudske šole na podlagi

ítanke; županijski šolski nadzornik Marijan Vukovi v Belovaru je izdal knjigo

,,Uí tel j i škola", rukovodnik za mlade uítelje, kojím još manjka izkustva

(cena 1 for. 20 nov.); Gjuro Huten je napísal „Metodiko prostoronega ri-

sanj a" za Ijudske in mešanske šole s 26 podobami (cena 90 nov.); a dr. Franjo

Divi je spísal knjižico „etíri temeljne vrsti rauna". — V razjasnjenje

scdanjíh homatíj na Hrvaškem sta prišli v Zagrebu na svetlo dve knjižící, ,,Pri-

manje hrvatskíh spisa u Budimpešti g. 1849—1851 (cena 30 nov.) od

Ivana Kukuljevía in ,,Kako Ugarska izpunjuje ugovor sklopljen medju

hrvatskim i národom živedím u Ugarskoj i Erdelju" od Ivana Živkovia (cena

26 nov.). — Kako med Hrvati še daiidanes postajajo národne pesme, káže nam

,,Narodna pjesma o Drniškim i zbor ima", ki je v Zadru tiskana. - Rav-

natelj in prof. Šebíšauovi v Zemunu je utemeljil ondu ornitološko postajo ter je

v posebni knjižící opisal „Ptice movarnice i plivaice", kar jih je opazoval

od októbra 1882. do aprila 1885. Opozarjamo na to delce tudi slovenské prijatelje

ptic. — (Konec prih.)

Popravki. Zadnji je písal ,.Ljubljanski Zvon" na 635. stráni, da izhaja v
Slovericíh 34 asopisov. A zgrešil je še jednega, petíntridesetega, in to je „Go s po-

dá rski Glasnik za Štajersko". Glasílo za kmetijstvo in deželno kulturo.

Izdaja c. kr. kmetíjska družba štajerská, ureduje tajnik Friderik Miiller. Letnih

24 številk \elja s poštnino vred 2 gld., za družbenike 1 gld. Izhaja 8. in 24. dan

v vsakem mesecí. --Na 637. stráni v 16. vrsti od spodaj namesto „V e g a" ítaj

..V eh a". — Na 544. strání stojí v spisu ,,Peter Pavel Glavar", da je bil Glavar

pri Testafeu-ati „hišnik" („maestro di casa',. To je zmotá; kajti „maestro di casa"

je ,domaí uitelj", Hauslehrer.
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Sa
Ureduje Janko Kalan

XIV. naloga.

Sestavil ^ *
^

rni.

v Vélikih Lašah.

C.

abcdefgh

H^H^ M.J^M

a f

Beli zane in naredí v 2. potezi mat.

To dozdaj še nenatisneno nalogo
neimenovanega zložitelja nam je poslal

za ^Lj. Zvon" gosp. profesor Fran Plohl

v Gorici.

R e š i t e v
XII. naloge v 9. zvezku „Ljublj. Zvona".

Sestavil Jos. Pospišil.
Beli. rnl.

1. S. e5 x g6 T. a5 X a8 (A. B. C)

2. S.d6 — b5t K.d4 — d3
3. S. g6 — féf ali d6

ali e7 t mat.
A.

1. c7 x d6
2. D. a8 — h8 t K. d4 — d3
3 S. g6 — f4t ali d5.

ali e7 f mat.

B.

1. L. el — d2 ali

2. T. e2 — d2t g3 ali h4
3. S.d6 x c4t K.d4 — e3 ali c3.

ali D. a8 X a5 f mat.

L. el — c3

kakorkoli.

mat.

2. S. g6 — f 4
3. D. a8 — h8 t
ali S. d6 — bôf

Druge tem podobne varijante se

lehko najdejo. V najve sluajih odlo-

uje: 2. D. a8 — h3 f-

Krásna in elegantná ter jako bogata kora-
pozicíja 1 Z razmerno malim številom kameov
se je posreilo gosp. Pospišilu, ustvariti dovršen
umotvor. Matne pozieije so vseskozi izredno isté
in krásne. Naloga je vredna prisojenega jej prvega
darila.

Rešitve naših nalog so nam po-
slali gg. : Jozef Križman, c. kr. gimn.
prof. v Pazinu (12., 13., 14.); Ivan Lav-
reni, notárski kandidát v Postojini

(12., 13, 14.); Anton Urši. osmošolec v
Gorici (12., 13., 14.); Fran Plohl, c kr.

veliké reálke prof. v Gorici (13., 14.) in

Ivan Poljanec, c. kr. gimn. prof v Novem
Mestu (13., 14.)

Naznanilo gledé daril.

Odslej se ne bode ni ve nagrado-
vala rešitev vsake naloge, nego se bodo
razpisavala in dajala darila poslej samo
o posebnih prilikah, kar . g. reševalcem
naznanjamo s pristavkom, da se náde-
jame kljubu tému skrenju daril vsegdar
baš takó obilne udeležbe, ko došlej.

Ražne vešti.

Bernard Horwitz f. Slávni zlagatelj

posebne vrste šahovih nalog, namre
umeteljnih završetkov (kiinstliche End-
spiele) in izvrstni praktini igralec Ber-
nard Horwitz je 29. avgusta 1. 1. nagloma
umri v Londonu v 78. letu svoje dobe.
Pokojnik je bil slikar in se je za svo-

jega uenja na Berolinski slikarski aka-
demiji tudi v šahu toli izuril, da so ga
prištevali takozvanim „gostosevcem"
(plejádam); izmed „gostosevcev" živi zdaj
le še pi. Lasa, znani pisec in izdatelj

imenitne Bilguerjeve pri r oné knjige.
V 1. Londonskem turnirji (1851. 1.) pri-

boril si je Horwitz 7. darilo

„Ljubljanski Zvon"

izhaja po 4 pole obsežen v veliki osmerki po jeden pot na mešec v zvezkih ter

stoji : vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta po 2 gld. 30 kr., etrt leta po 1 gld. 15 kr.

Za vse neavstrijske dežele po 5 gld. 60 kr. na leto.

Posamezni zvezki se dobivajo po 40 kr.

Lastnlki in založniki : Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorni urednik : Fr. Levec
Uredništvo in upravništvo v Ljublj ani, Nove ulice 5.

Tiská ,Národná Tiskama" v Ljnbljani.



Vabilo na naroébo

1 gld. — k.
1 „ 50 „
- „ 70 „
1 » 20 „

zvezek, vender se priporoa pošiljati

Jurievih zbranih spisov stoji

:

I. zvezek ne vezan po ... .

elegantno vezan po

n , III., IV. in V. zvezek, nevezan po .

elegantno vezan po

Ako pa tudi oddajemo však posamini
naronino za ve zvezkov skupaj. Naronina znáša za I.— V. nevezani zvezek 3 gld.

50 k. Za vseh prvih pet lepo vezanih zvezkov 6 gld.

Naronina za VI —X. zvezek stoji samo 3 gld. ; za elegantno vezanih drugih

pet zvezkov (VI.—X. zvezek) saiiió 5 gld. 50 kr.

Naronina za I.—X. nevezani zvezek stoji 6 gld. Za vseh prvih deset lepo

vezanih zvezkov pa 11 gld.
Naronina se pošilja pod našlovom: gospod dr. Jos. Staré v Ljubljani,

Marije Terezije cesta 5.

Naroniki prejemajo knjige franco

V Ljubljani, 1. októbra 1885.

Odbor za Juréiev sporaenik:

Dr. V. Zarnik, Dr. Jos. Staré, Fr. Levec,

predsednik. blagajnik. tajnik.

Dijakí dobivajo Jurieve „Zbrane spise" po 60 k, izvod, ako si naroó
sknpno po 10 izvodov ter zanje pošljejo g. dr. Jos. Starétu v Ljabljaiio iiaroílno

svoto 6 gld.

Za Jarieve „Zbrane

opise" se dobivajo pri

meni posebnu krásne

izvirne temno - rudee

platnice od najfinejšega

platná z vtisneno zlato

podobo Jarievo, izvod

po 30 kr., z vezanjem

vred po 50 k r.

Ljubljanske in vnanje

gospode naronike opo-

zarjam, da se pri meni

dobivajo tudi I., II., III.

IV. in V. zvezek Jurie-

vih „Zbranih spisov",

vezani v te izvirne plat-

nice.

I. zvezek po I gl. 50 k.
1. zvezek po 1 gl. 20 k.
III. zvez. po 1 gl. 20 kr.

IV. zvez. po 1 gl. 20 k r.

V. zvez. po 1 gl. 20 k.
Však po posti pošiljani izvod po 5 kr. ve.

Naroila najprikladneje po poštnih nakaznicah.

Ivan Bona,
knjigovez, Ljubljana, Poljanska cesta lo.

„LjulDljanski Zvon"
izhaja vsakega meseca 1. dan v zvezkih, po 4 pole veliké osmerke
obsežnih, ter stoji v Ljubljani na dom pošiljan ali po posti prejeman:

za vse leto .... 4 gld. 60 kr.

za pol leta . . . . 2 „ 30 ,,

za etrt leta . . . . 1 ,, 15 „

Po vseh deželali zunaj Avstrije stoji „Ljubljanski Zvon" po
5 gld. 60 kr. na leto.

Posamini zvezki s e oddaj aj o po 40 kr.

Upravništvo Ljubljanskega Zvona.

Ljubljana, Nove ulice 5.



Uavodilo

o pravilnem igranji šaha za zaetnike.

(Dalje.)

VI. Zakoni, po katerih seje ravnati mekniti ali (sovražnega) vzeti,

pn ign.

Naslednje zákone naj si však slo-

venskí šaholjub dobro utisne v spomin

ter se vselej po njih ravná ; kajti le tedaj

se mu bode možno ogniti sitníh prepirov,

ki nastanejo žalibože cesto tudí med ša-

hovci, ako se tesno drži teh zákonov.

§. 1.

Prvá poteza in barva kameov se

menjata pri vsaki partiji; gledé prvé

partije odloi žreb. *) Kdor dobode beli

kame, igrá z belimi in stori prvo po-

tezo.

§• 2.

Vselej, tudi v prvi se potegne h

kráti jeden sam kame.

§.3.

Poteza je dovšená, ko se je bil

premeknil (prestavil) kame na kako

drugo polje in ondu izpustil.

§. 4.

Zapaží li igralec, predno sta bila

Šahovca storila však etrto potezo, da

je kaj — ali deska ali kameni — na-

pano postavljeno, to smé zahtevati, da

se igra zane iz nová
;
po dovšení etrti

potezí treba k tému prívolítve nasprot-

nikove. Takisto je tudi, ako je bil igralec,

da-si neopravien , vender po pomoti

storil prvo potezo.

§• 5-

Nobedne poteze ni smeti na-

zaj jemati. Ako se igralec, ko je

on na vrsti, da vlee, dotekne kakega

svojih kameov, ne da bi dejal preje:

„j' adoube" ali: ,,popravljam ', to mora

premekniti tisti kame, katerega je bil

prijel; ako se pa dotekne sovražnega

kamea, mora ga vzeti: plece touchée,

piéce jouée, ali slovenskí : doteknil —
premeknil. Ko bi pa kamea, katerega

se je bil doteknil, ne bilo možno pre-

to mor^
za kazen potegníti igralec svojega kralja,

kí pa v tem sluaji ne smé rokirati. Ko
bi pa tudí kralja ne mogel premekniti^

ne da bi ga razpostavíl šahu, nemá dotek-

nítev kamea níkacih následkov. Kazeú

smé zahtevati nasprotník samo dotlé, do-

kler se še sam ní doteknil nobednega

svojih kameov, da bi ga potegnil.

§. 6.

Ako potegne igralec kak svoj kame
drugae, nego ga smé po pravilih o téku

tistega kamea, ali kak kame nasprot-

nikov, smé ta, dokler še sam ní nobed-

nega kamea prijel, zahtevati, ali da

je nepravilna poteza veljavna, ali da

igralec, kí je tako potezo storil, vlee

kralja za kazen, ali napósled, da na-

pano potezo nazaj vzame in napraví

drugo, pravílom ustrezajoo.

§• 7.

Samému kralju, ne pa tudí dami

ali drugim kameom, zaklie se „šah !",

vender to tudi gledé kralja ní neogíbno

potrebno ; ne sme se pa dalje igratí, ko

bi kak igralec svojega kralja v šahu

ostavil ter drug kame potegnil.

Taká partija je torej neveljavna.

§. 8.

Kdor sovražnega kralja — ako se

ni bi] nasprotník že prej udal — na-

praví mat, oní zmaga; tu ni níkacega

razloka, se li kralj sam še nahaja na

deski (roi depouillé), ali je tudi drugih

kameov premagane stránke še na njí.

Ako pa mocnejší igralec na konci ígre

nasprotnika do uštete 50. poteze ne bi

naredil mat, veljá partija za neodloeno,

Poteze obeh strank šteje v takem sluaji

nasprotník. Ko bi bil pa za teh 60 potez

vzet kak oficir, zane se štetev iz nová

od 1. do 50 i. t. d.

*) Ali srekanje. To se zvrši takó-le : Jeden ígralcev si vzame v vsako roko
po jeden kame, a ražne barve; drugí igralec naj potem ugane, v kateri rokí je

beli kame. Ako ugane, dobode belo barvo in 1. potezo, ako ne ugane, pa naopak
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1. Gorázd: Solus. Legenda 705

2. Dr. J. Vošnjak : Odlomki iz loveške tragikomedije III.

Usodni dan 708

3. Svojmir: Drobné pesmi 715

4. J. Trdina : Bájke in povesti o Gorjancih 25. Gospodina

Cízara 716

5. Josip Staré : Pisma iz Zagreba. XII 725

6. Matej Tonejec-Samostal f. Podgorka 729

7. Andrej Fekonja : Latinsko-nemške šole v Slovencih od

XIII.—XIX. veka 733

8. Jos. Cimperman : Oséhlo cvetje. Soneti. 737

9. Ivan Vrhovec : Kako so naše oete v vojake jemali . 738

10. Janko Kersnik : Agitátor. Roman. (Konec.) 745

11. D. Fajgelj : Nove muzikalije. VIL, 'Vín., IX 752

12. Knjíževna poroila :

VIII. Uitelj : Prvo berilo in slovnica za slovenské

Ijudske šole 755

IX. Fr. Wiesthaler : Leopold Volkraer .... 758

13. Slovenski glasnik : Nove knjige slovenské. — Cerkvena

književnost slovenská. — Pisateljsko podporno dm-

štvo. — Gospod Janez Šubic. — Slovenski naš

slikar g. Jurij Šubic. — Blag rojak. — ehovin.

Hrvaška književnost. — Poziv. — Izkaz.

14. J. Kalan: Šah 768

Denašnjo številko smo poslali samo tistim gg. naro-

nikom, ki so z naronino svojo popolnoma v redii. — Neka-

terim listom smo priložili nekoliko odtiskov glagolskega nad-

pisa, o katerem je g. Lovro Zváb pisal v zadnjem „Ljub-

Ijanskem Zvonu" na 690. in 691. stráni.

Listnica. Št. 159. v Celji: Vse v vedu. — N. v G. Balada

je prevefi na široko raztegnena ter najmenj za deset razstavkov

predolga. Ta osnova je zoper bistvo balade. Darin, was er weise

verschweigt, zeigt si ch der Meister des Stils. Ta izrek velja zlasti

o baladah. — Nekdo v Ljubljani bi rad prodal 28 teajev „Novic"

(1843— 1870), dobro ohranjenih in v iisnje vezanih. Cena samo

16 gld. Adreso vé uredništvo naše.



Leto V.

eposloveii in znanstveii lís

Y Ljubljani, 1. decembra 1885. Štev. 12.

S O 1 U S.

Legenda.

^remoženje vse delí ubogim,

)Vse bogastvo svoje sveti Solus;

Móre dušne e se iznebii,

Le Bogú, le njemu e služiti.

,,Pridite vi reveži, prosjaki,

Zapušéni, lani siromaki,

Pridite, za vse bo vsega dosti,

Solusovi vi odsléj ste gosti!"

Však dan s praga Solus revne klióe,

Však dan ti*uma njih se mu primifie.

Té napája, ónim kruha reže,

Z žitom tukaj, z mesom tam postreže;

Bôsi, nagi pritekó berai —
On obúva jih in jih oblai.

Ko najvee so pred hišo gneCe,

Ves denár med njé svetník pomeCe.

„Hvala nebu ! Zdaj si brez vse teže,

Duša, ni te ve na svet ne veže.

Hiša, polje, vrti stoj! in logi? —
Da, še tó — vse vaše je, ubogi!

Ní pošteno trébuh svoj gostiti,

Ko tvoj sósed mora se pi>stiti.*

Sam pri sebi sveti Solus pravi,

Pravi, dedov svojih dom ostavi.

Brez bogastva, brez Ijubávi, doma,

Kako leliko se po svéti roma!

Róma Solus ko berá okoli,

Bóga hvali, za darilca moli

;

Pak iz jedne v drugo cerkev hodí,

In v nebesá dušo svojo vodí.

46
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Zláto, srebro ni mu ve na poti,

Mamôn trohli, tá ga ve ne moti,

In edalje bolj se posveuje,

In pobožnik však dan širje sluje.

,,Sveti Solus!" klie pešcev tropa,

Ko po esti romar mimo stopa.

„Sveti Solus!" pravijo vašani,

Ko priroma k njim popotnik znani

;

„Sveti Solus !" sénja vsa šepee,

Kadar v cerkvi moli on goree.

Tó svetníka jame žalostíti,

Žalostiti, tiho togotíti: —
Še Ijudíj se treba iznebíti!

Ide Solus, ide v kraje tuje,

Glas loveški kjer se ve ne uje;

Vsemu svetu e se izogníti

In napástim njega vsem uíti.

Dolga vije že za njim se cesta:

Vse za njim tam: sela, trgi, mesta.

In za njim tam svet je z bunim hrumom.

In Ijudjé so s svojim vsednjim šumom;
Tam za hrbtom zanke in zmotnjave,

Tam pästí so vse in izkušnjave,

Vse za njim — na veke! — Dián nad elo,

Sóle, ôzri se na rodno selo!

Ozri se ! — Ne ? — Ne ! Naprej v samôto,

Dalje, dalje v svóbodno tihôto

Po neznanih potih, temnem lési,

Ob prepadih, med brlogi

Kjé si?

Kjé si. Sóle? — Tiho, vedno tise

Okrog njega, Le priróda diše,

Sôpe krepko, v?dno svobodnéje,

Dih nje sveži mu nasproti veje

Iz ogródij silnih, veliajnih,

Iz ogródij njenih venih, tajnih. —
Kako lehko tukaj je moliti.

In moliti in Bogú sliižiti ! . . .

Izpod skale tam šuinljá studenec,

Solus tiho moli rožni venec;

Vrh nad glavo mu šepee palme,

Ves zamaknen on prepéva psalme;

Sveti vzdihi mu iz prs kipíjo,

Ko ob zôri ptice žvrgolíjo.

Izkušnjave ní je tukaj mine.

Od Bogá ni ga ne trga ....
Ni ne? —
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Káj zagleda veraj sveti Solus?

V nonih sanjah? Ne! o belem dnevi.

Praznovaje ? Ne, ne ! Psalm peváje.

Kaj zagleda? — Ko iz mégle s kraja

Pred omí mu znano selo vstaja.

V sela sredi beli se zidóvje —
Dä, to širni, krásni dom njegóv je!

In ko da so se odprli židi,

On v sobane prebogate vidi.

Oh, z mojó ga vse neznano mie,

In s aróbnim glasom vse ga klie :

„Vrni k nam se, vrni, tukaj bívaj,

Vrni se, tu žívi in užívaj !" —
Gleda Solus té mamee krase,

Sluša, sluša té vabee glase;

Gleda, sluša . . . glej ! in spet domá je.

Po domaih tleh se izprehaje;

In soséska vsa kakó slaví ga,

Vse ga hvali, vse na glas astí ga! . . . .

,,Májka božja!" svetec ves se strese —
In prikazni v hipu razkadé se.

Zbrano Solus peva spet in moli,

Z njim priroda moli naokoli.

Divja roža se tik njega ziblje —
Káj nad ašo vspenja se ji, giblje?

Glej, jasnéje se podoba dviga —
Lice deve — ki mu kima, miga?!

Tudi tí tu! — Solus se pokriža,

Da napást mu ve se ne približa.

A zamán; za sliko druga slika

Mimo njcga v sencah se pomika

Diin na dan — — — — — —

uj, lovski rog glasí se

Po dobrávi: Tam, kjer gozd jasní se,

Zgrúznen spal pod palraô je sred laza,

Mir sladak mu je sijál z obraza,

Mír, na veke varen pred napástrai.

Pokoj véder, ôist, neskáljen s strástmi;

Vir šumljál mu je mrtvaške pesni,

Palmov list je držal v roki desni,

A na listu itali so slova,

Ki jih roka pisala njegôva:

,,Vsemu svetu pa ušel lehkó si —
Sebe nesel sámega s sebó si!"

Gorázd.
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Odlomki iz éloveške tragikomedije.

Spisal dr. Jos. Vošnjak.

III.

Usotlni dan.

o sem bil leta 1860. v Kranji za zdravnika, imel sem veliko

prostega aša. Ljudje v tistem letu niso hoteli zbolevati in

moje sanje o zlati praksi so kmalu splavale po Savi. No,

živeti se je dalo za silo in ker lovek, dokler mu še šije zarja mla-

dosti, ne misii na nakopienje posvetnega blagá, poutil sem se práv

dobro v starikastem mesteci in si nobenih skrbij ne delal za prihod-

njost. Citalnic taas še nisrao poznali. Zato pa je Kranj imel svojo

kazino, kjer se je shajala „haute volée", zlasti uradniki. Gospodje so

me izvolili predsednikom, menda zategadelj, ker sem najbolj utegnil.

Prvo moje delo v novem dostojanstvu je bilo, da sem naroil „Novice",

katerih došlej ni bilo med kazinskimi asniki. To je speklo nekatere

kazinarje in malodane bi postala kriza v društvu. Pa narodno nasprot-

stvo zaetkom leta 1860. še ni bilo tako ostro in okrajni predstojnik

gospod Derbitsch, že taas mogoen, bil je v tem vprašanji celo na

moji stráni.

Y tistem asu sem pisal tudi prvi svoj dopis v slovenski list, v

„Novice". Na Gašteji se je prigodila vojakom pri vajah neka nesrea,

in vse to sem vestno in obširno opisal v „Novicah". Dr Bleiweis me
je pohvalil in vspodbujal, naj še vekrat kaj pišem. Moje prijateljstvo

z g. Derbitschem, s katerim sva skoraj vsako popoludne piketirala v

kazini, bilo pa je mono omajano, ko je mož slišal, da sem v njego-

vem okraji nabral 1200 podpisov za tisto Slovensko prosnjo, katera

se je potem z 20.000 podpisi izroila Schmerlingu To je bila prvá

moja národná agitacija in dr Bleiweis je bil zopet práv zadovoljen,

ko mu prinesem cele kupé podpisanih pol iz vseh župnij kranjskega

okraja.

Proti veeru sem se najrajši sprehajal ob Kokri mimo pokopa-

liša po polji do malega sennatega gozda, da sem imel pred seboj

prekrásni razgled na Storži, Grintovec in Karavanke. Na teh spre-
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hodih sem se vekrat sreal z g. Florijanora, kranjskim raešanora, ki

zdaj že tndi poiva v grobu, in šla sva vekrat skupaj ter se menila

o raznih stvareh. G. Florijan je bil omikan mož, dasi brez akademiš-

kih šfcudij in se je rad pogovarjal o filozofinih in metafizinih vpra-

šanjih; socijalna taas niso še bila na dnevnem redu, kakor dandanes.

Nekega dne sva se zopet sprehajala po navadni poljski stezi ob

Kokri in g. Florijan je zasukal govor na stari, a vedno zanimivi pred-

met, na loveško usodo in nepri';akovane dogodbe v loveškem življenji.

Jaz sem trdil, da lovek navzlic vsi previdnosti in modrosti ne more

utei svoji usodi in da pregovor: „Však je sam svoje sree ková" le

káže o loveški domišljavosti in prevzetnosti. Vse se vrsi po prirodnih,

od stvarnika za vse veke urejenih zakonih, in v takem natanno dolo-

enem redu ni prostora za svobodno voljo, torej tudi ne za samovoljno

uredbo pogojev k srenemu ali nesrenemu življenju. Moj spremljevalec

je zagovarjal prosto voljo in menil, da se le takim Ijudem godi slabo,

kateri neejo marljivo delati in nimajo dovolj trdne volje, da bi si

pomagali iz zadreg in se vspeli do blagostanja. G. Florijan je lehko

tako govoril, ker ga je podedovano premoženje obvarovalo pred polo-

zajem, v katerem se nahaja veina Ijudstva, pred uboštvom, ki se za-

enja v zibeli in konca v grobu. Ko bi ga bila pa usoda postavila v

siromašno koo, v kateri bi bil vzrastel v lakoti, telesni in duševní,

fer v obojnem oziru zaostajal za srenejšimi svojimi tovariši istih let,

fežko da bi bil sodil, da je „však svoje sree ková".

Pritrdil pa je g. Florijan, da se prigodi loveku asih kaj tako

nepriakovanega, bodi si dobrega ali slabega, da se mu izpreminja tek

življenja, ne da bi vplival bil ali sploli mogel vplivati s svojo voljo.

Kadar je g. Florijan izrekel kako trditev, imel je že pripravljeno do-

godbo, s katero jo je dokázal. Vedel sem torej, da pride zdaj kaka

historija in ker je g. Florijan znal kratkoasno pripovedovati, bilo mi

je vselej po godi, kadar je zael z dôkazom resnice.

„Takih nepriakovanih dogodeb," oglasim se jaz, „iz katerih se

najbolj vidi, da lovek ni kos usodi svoji, kar mrgoli v zgodovini vsega

loveštva in vsakega posameznega loveka. No, kakor Vas poznám,

imate na jeziku kak posebno eklatanten sluaj. Sédiva tedaj tukaj v

senco" — prišla sva ravno do gozdia — „in pripravljen sem poslušati."

G. Florijan se nasmehne.

„Zares eklatanten slnaj, o katerem ste morebiti že slišali, ker

se je po vsem Gorenjskem veliko o njem govorilo in se še govorí. V
mislih imam gospoda Gazolija. Ime Vani je znano?"

„Ne, da bi se spominjal."



710 Dr. J. Vošnjak: Odlomki iz loveške tragikomedije.

„Torej ne veste, kaj se mu je pripetilo?"

„Niesar ne vém. Le zanite! Radoveden sem."

G. Florijan jame pripovedovati.

Ko je še Lombardo-Beneško bilo priklopljeno našeinu cesarstvu,

prigodilo se je asih, da je kakšen úradník italijanske národnosti bil

prestavljen ali ex offo ali vsled svoje prošnje z Laškega v druge kraje

cesarstva. Po tem poti je prišel Gazoli, ki še dobro nemški ni znal,

sem na Gorenjsko in dobil je pri organizaciji cesarskih úradov v pet-

desetih letih službo kancelista, ki je na uradniški lestvici prvá stopinja

od zdolaj, in še to le zaasno. Plaa majhna, da še jeden sam lovek

ne more ob nji shajati, kamo li vsa družina, žena s etvero otrok, va-

jenih, kakor se je videlo, boljšega življenja, nego se hraniti s krom-

pirjem, zeljem in kruhom. Otroci so hodili práv slabo obleeni, do

malega razcapani in posebno proti koncu meséca so strádali tako, da

so sosedje slišali, kako so se jokali in vpili po kruhu. Oitali so sicer

Gazoliju, da ne on, niti njegova žena ne znata gospodariti, ker zaet-

kom meseca, ko potegneta plao, preve tratita; a kako se more go-

voriti o zapravljanji pri tako neznatnih dohodkih? Iz poetka, dokler

Gazolijeve razmere niso bile še bolj znane, pomagal si je s kreditom;

pa ta vir je usahnil v kratkera asu, ko je skoraj však trgovec, mesar

in pek v tistem mesteci imel na rováši Gazolijevo rodbino, pa zastonj

akal, da bi se poravnal dolg.

Uboštvo je torej rástlo od meseca do meseca, in ker so upniki

zaeli rubiti njegovo uradniško plao, zael se je Gazoli bati, da bi

ne izgubil službe, tembolj, ker je nemškega koncepta bil tako malo

zmožen, da ga v pisarni niso mogli rabiti za druzega, nego za prepi-

sovanje in še to mu je šlo slabo izpod rok. Predstojnik bi se ga bil

rad iznebil in ga je nagovarjal, naj prosi na druga mesta, kar je ve-
krat storil, pa zastonj. Ostal je, kar je bil in kjer je bil, ubog kancelist.

Ko je predstojnik uvidel, da se Gazolija ne more iznebiti in je

sam imel vekrat sitnobe zavolj zaostajajoega dela, obrnil se je do

višje instance s prošnjo, naj Gazolija premakne na drugo mesto ali pa

naj ga zaasno denejo v pokoj. Predstojnikov predlog se je potrdil,

toda ker Gazoli ni bil stalno namešen, nakázala mu se je plaa samo

še za tri mesece, potem pa se naj izpustí iz službe brez pokojnine.

Predstojnik naznanivši to Gazoliju, tolažil ga je, da mu bo že preskrbel

v tem asu službo kje drugod; a malo mari mu je bilo za to; želel

88 ga je samo iznebiti iz urada svojega.
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Ko je nesreni Gazoli slišal to njega imiujoo vest, stal je, kakor

okamenel pred svojim predstoj nikom ; ni slišal njegovih tolažilnih besed,

po ušesih mu je donela le beseda: Brez službe, brez kruha, ti, tvoja

žena, otroci tvoji! Zdeio se mu je, da je obsojen na srart, na grozno

smrt od lakote, Zdajci mu sine po glavi udná misel ter mu za tre-

nutek, kakor blisk temno no, razsvetlí rno bodonost nesrene nje-

gove obiteiji.

Ohrabrí se in vpraša s tresoim glasom:

„Ako pa zdaj umrjem, ali bi dobila vdova pokojnino in podporo

za vzgojo otrok?" In prosee je vzdignil svoje oi do predstojnika,

kakor bi on imel odloevati o smrti in življenji.

Predstoj nik ga zauden pogleda

:

„Vi služite vec ko deset let, a ker ste zdaj le zaasno nastav-

Ijeni, nima vdova zákonite pravice do pokojnine. Toda jaz menim in

dozdaj se je še vselej tako ravnalo, da bi se vdovi vsekako dovolila

pokoj nina."

Bledo lice kancelistovo se malo zarudí in na poluglasno ponavlja

:

„Vsekako dovolila pokojnina."

„Pa emu to vprašujete?" nadaljuje predstojnik. „Ali ste bolni?

Tudi meni ste se že delj aša zdeli, da se sušite."

Ubogi kancelist bi bil lehko odgovoril, da pa ni uda, ako se

suší lovek, ki nima kaj prigrizniti. Pa molal je, ker menda še slišal

ni vprašanja, poklonil se, kakor po navadi in odšel iz sobe v pisarno,

kjer je stala njegova pisalna miza obložená z akti. Toda ni sedel

k mizi, še pogledal ni, kakšno delo ga aká, prepisovanje se mu je

že dávno pristudilo, temve snel je svoj klobúk s klina ter, ne da bi

se poslovil od svojega tovariša, ki je po papirji praskal pri drugi mizi,

odprl vráta in naglo odšel.

Ko je stal zunaj na istem zraku, zael je premišljevati, kam. Sklep

je bil storjen, trden sklep, da se hoe umakniti s tega sveta, kjer mu
je vse izpodletelo in nima niti najmanjšega upanja do katere koli službe.

Cemu .še dalje gledati mizerije obiteljske, stokajoe žene, slabo oprav-

Ijenib, stradajoih otrok? Ako aká, da mu potee obrok, potem bo

popolen bera in nemara da ga odženó z obiteljo vred po odgonu nazaj

v rojstveni kraj. Oj, kakšna sramota! Rajši umreti, le brž umreti

!

O.stane vsaj pokojnina za vdovo.

In Gazoli hitro stopa do stanovanja svojega, zmuzne se pod streho,

kjer je vedel, da visi vrv za sušenje perila, vzame jo in skrije pod

svojo suknjo ter odide pri zadnjili vratih preko dvoriša na polje in

v bližnji gozd. Stari hrasti so tam širili svoje veje, steze pa so vodila
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na ražne kraje. Nesreni Gazoli si ogleduje drevje in koneno postoji

pod hrastom, od katerega je sezala debela veja tako globoko do tal,

da je bilo mogoe yrv oplesti okoli nje. Vzame kame, priveže ga na

konee vrvi in lúa kame preko veje. Potem zveže trden vozel in na-

tegne vrv. Zdaj jo poskúša, ali dobro drží in se z rokama obesi na

vrv. Ko se je preprial, da ga drží, oddahne se in séde k hrastu,

glavo pa nasloni na debelo z mahom obrasteno korenino. Vrv se mu
ziblje pred omi in se vije v prepihu, kakor kaa in zdelo se mu je,

da se iz vozia vanj opira dvoje bodoih oij in da proti njemu zija in

piha kaja glava, da ga smrtno pii.

Strah pred smrtjo mu izpreletí vse ude in da bi ne gledal te grozne

kaje pošasti, stisne oi. In zdaj, ko jé bil gotov z vsemi prípravami

in ga je loilo le še malo trenutkov od vene smrtne téme, preživí v

dubu še jedenkrát vse svoje težavno, pusto, neplodno življenje. Tam
dale na jugu, kjer se vedno jasno nebo razpenja nad italijanskim polu-

otokom, živel mu je oe, mal avstrijski uradnik, conte Gazoli, násled-

ník staré plemenite, toda obubožane rodbíne. Vzrastel je v majhnem me-

steci, pa dasí je asih manjkalo vsega v hiši, v spominu so se mu
prikázali d^evi brezskrbne mladosti v tistem arobnem svitu, s katerim

jutranja zarja rumení vrhove daljnih planín. In vidí se mladenía v

šolah ; najpridnejši ni bil, pa prérii se je tako dale, da ga je oe spravil

k nekemu úradu in s tem se je priela njegova uradniška karijera, ka-

tera pa je obtiala že na prvih stopnjab, ker ni dostal tistih nesrenih

izpitov. Kaj to? Zlatí dneví so mu napoili, pri svojem ognjiši je

užíval z Marjeto sladostí prijetnega družbinskega življenja, e práv v

skromnih in imdalje tesnejših odnošajih, odkar se je množil mladi

narastaj. Vse to tibo življenje je preminilo leta 1848. in valoví revo-

lucije so odnesli Gazolija z drugimí avstrijskimi uradniki vred ez je-

zikove m ej e italijanske v severne kraje.

In priela se je dolga vrsta temnih, nesrenih dnij. Odtrgan od

rojstvene zemlje, odkrušen od národa svojega, prestavljen na tuja tla,

bil je tujec med tujimí in potrt na dúhu, oslabljen na telesi, kako bi

mogel dobro opravljati službo svojo? No, zdaj se bliža koncu svojega

trpljenja, še malo trenutkov in njegov dub, prost telesne teže, bode

plával po zraku, plával ez mrzle, snegobele pianíne in zopet bo videl

preljubljeno domovino. Tam se bode spustil doli do mesteca na pod-

nožji apeninskem in se oziral po tesnih ulicah, ali še stojí tista hišica

z verando na sprednjí stráni, okoli katere se razkošno vije vinska trta?

Na verandí je sedával ob veerih in se pogovarjal z znanci, kí so

hodili po estí mimo hiše, otroci pa so skakljali okoli njega.
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In zdelo se mu je, da res spet sedí na verandi in gleda po esti,

po kateri se bližata dva rno obleená gospoda. Dobro sliši, kako se

pogovarjata in na uho mu doné sladki glasovi máterinega jezika. Dvoje

otrok pa beží pred njima in na glas in bojee klie po oeti. Zdaj

ga zagledata in že sta pri njem in objemata ga. On pa ju pritisne k

sebi in vsi trije se smeje — tako sreno ! Crna gospoda prirleta bliže

in bliže in zdaj postojita pred verando ter ga spoštljivo pozdravita.

Kaj neki želita? . . .

V tem trenutku uti Gazoli, da ga nekdo prime za ráme in strese.

Odpre oi in gleda ves zmeden okoli sebe. Starejši sin Alberto nagnen

je nad njega in ga drži za ramo, hi Regina pa stojí pred njim in ga

zaudena gleda, za njo pa vidi dva rno obleená gospoda.

„Kaj pa tu delate, oe?" vpraša Alberto. „Povsod smo Vas že

Ískali. Ta dva gospoda bi rada z Vami govorila o važnih stvareh.''

Gazoli si mane oi in vstane, nejevoljen, da se mu je prepreilo,

kar je nameraval in da se mora, e práv morebiti le za nekaj ur, zopet

vrniti v to težavno in zoperno življenje.

Gospoda zdaj pristopita in starejši s klobúkom v roki vpraša ga

v italijanskem jeziku

:

„Imam li ast, uklanjati se gospodu conteju Gazoliju, sinú conteja

Aleksandra Gazolija?"

„Tako se je piaal oe moj in tako se pišem tudi jaz."

„Torej," nadaljuje slovesno stari gospod in se pripogne globoko,

„predstavljam se ponižno Vaši milosti, kot upravitelj pokojnega gospoda

marquisa Umberta Gazolija, ter se priporoam prihodnjemu svojemu

gospodarju, naj mi bode tako milosten, kakor ranjki marquis "

„Jaz Vas ne razumem," ree Gazoli in ne vé, ali bedí ali še sanja.

Mlajši gospod, katerega je starejši predstavil za notarja, zdaj po-

tegne pismo iz žepa,

„Blagovolite prebratí to pismo in ako Vam drago, skazati mi tisto

zaupanje, s katerim me je poastil pokojní Vas strijc."

Gazoli razgrne pismo in bere, da ga je marquis Umberto Gazoli

v Turinu postavil glavnim dediem premoženja svojega in da s tem

majorat in fidejkomis marquisa Umberta Gazolija prehaja na njega.

Bere in zopet bere, a ne verjame svojim oem.
V temzgovorni stari gospod pripoveduje. da pokojni marquis Umberto

ni hotel niesar slišati o svojih žlahtnikih, ker so ga vedno nadlegovali

s prošnjami za podporo. Imel pa je zapisane vse bližnje in daljne še

živee sorodnike in kateri izmed njih ga je prosil, naj mu dá kaj pod-

pore, ni mu je odrekel prvi, a zaznamenoval ga je, da mu ne dá no-
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bene dedšine. In tako so bili tekom let drug za drugim prertani in

ostal je jedini kancelist Gazoli, kateri se nikdar pri njem ni bil oglasil

s kako prošnjo.

Stari gospod, kateremu je tekel jezik, kakor klopôtec ob vetru,

hvali modrost in previdnost, da Gazoli nikdar ni zahteval od marquisa

Umberta kake milošine ali kakega posojila. Toda Gazoli je bil strijca svo-

jega le zaradi tega pustil v miru, ker ni práv vedel zanj in zarad od-

daljenega sorodstva tudi ni priakoval nobenega povoljnega odgovora.

„In zdaj," konca napósled upravitelj besedovanje svoje, „vabim

Vašo milost, da se odpeljete z nama v Turin in prevzamete marquisovo

dedšino."

„Kolika je ta dedšôina?" vpraša Gazoli.

„Našli smo po smrti," razklada notár, „v raznih omarah skritih

državnih papirjev v vrednosti pol milijona lir, druga posestva so pa

tudi toliko vredna, e ne vec."

„Pol miljona lir !" ponavlja Gazoli. „In to da bi zdaj bilo vse moje ?"

„To in kar je hiš in posestev," potrdi notár.

„Ali bedim ali sanjam?" mrrara Gazoli. „Alberto, si res ti in Re-

gina, je li res, kar slišim? Stisni mi roko, práv trdo, da vém, da ne

spim."

Alberto in Regina se smejeta na glas in ga vleeta za roki.

„Cutim, vidim, slišim. Torej bedim! Moj Bog, kakšna izprememba!"

In v mislih dostavlja : „Le nekaj minút pozneje in našli bi mrtvega

moža." Plaho vzdigne oko do veje, od katere je visela usodna vrv.

Zagledala sta jo tudi otroka in nánjo se obešala in se zibala.

„Stráni, le hitro stráni odtod in domov," vsklikne Gazoli in biti

po .^stezi iz gozda uplašen, kakor bi ga preganjala divja zver.

Ne bom Vam opisaval veselja v Gazolijevi obitelji, niti zaudenja

po vsem mesteci, da, po vsem Gorenjskem, ko se je raznesla vest o

velikánski dedšini poprej tako ubogega kancelista Gazolija.

Zdaj so vsi ponujali, esar so želeli v GazoHjevi hiši in však je

hotel biti že od nekdaj najboljši prijatelj bivšemu kancelistu. In kako

so ga zdaj hvalili vsi, njega in ženo in otroke

!

Kmalu potem se je odpeljal Gazoli v blaženo Italijo in ko se je

vrnil dva meseca pozneje, pripeljal se je v elegantní koiji z livreva-

nimi strežaji.

Gospod conte Gazoli živí po zimi na iškem, po leti pa se pri-

pelje na Gorenjsko in ostane po vec tednov v m ísteci, kjer je prebil

najhujša leta življenja svojega, ali pa na grašini svoji, ki jo je kúpil

ne dale od tod.
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Gospod Florijan je konal svoje pripovedovanje in umolknil.

„Pa da Vi vse to tako natanko veste! Kajti toliko fantazije Vam
ne prilastujem, da bi zmislili vse te podrobnosti."

„Zakaj ne? A, da resnico povém, slišal sem vse iz ust raarquisa

saraega, s katerim sva že poprej bila znana in ki mi je to pravil, ko

sva se jedenkrát sprehajala po tistem gozdu."

„Je ]i res podedoval tako velikánske premoženje?" vprasam.

„Pravijo, da prej vec, kakor menj. Živí pa zdaj práv po knežje,

skoraj bi dejal, da zapravlja. No, s takim bogastvom se dá že shajati

nekaj aša,"

„Koneno," menim jaz, „utegne pa le usahniti."

„Mislim, da ni mogoe. Saj so že letne obresti lepo premoženje."

Tega pogovora sem se spominjal, ko sem letos bral v asnikih

sledeo notico

:

„Danes so našli v gozdu pri . . . na Gorenjskera conteja Al-

berta, ležeega pod nekim hrastom s strel no ráno na elu. V desni

roki je držal še revolver in ni dvojiti, da se je sam usmrtil. Uzrok

samoumora so bajo slabé premoženjske razmere. Upníki so mu ves

imetek zarubili in te dni se prodá poslednje njegovo posestvo po ekse-

kutivni dražbi "

Usoda, katera je prizanesla oetu, pehnila je siná v nesreo in

smrt. —

íS^.^

Drobné pesmi.

12.

™lava listi po jezera

Nežni, zgodaj velí,

O povéj mi, kam li plávaš,

Listi osameli? . . .

Letos pa je ráno

Slaná dol pokrila,

Travo in cvetíce,

Vse je pobelila.

Tiho bom prenášal in molé
Svojega srcá temno gorjé;

Togo v prsno bom globíno skril,

Cez obraz pa bodem mir razlil;

13.

14.

Listiô veli, plavajoi

Ti srcé si moje ....

Skrijte, skrijte kakor lista

Poti so i tvoje! . . .

Ni pokrila doli,

Ni cvetic, ni tráve

Pobelila pa je —
Lase moje glave.

Skril bom vse, bridkóst in jid,

e lo tebi cvéla bo pomlád,

e radóst bo nosil tvoj obraz

Kaj kalíl bi tvoj o sreo jaz?

Svoj ni i ,
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25. Gospodiôna Cízara.

majhni vaši šmihelske župnije je prebival trpin Muk. Ker je

spadal med uradnike, dejali so mu gospod, ali služba njegova

je bila ne le neznatna, ampak tudi nestanovitna. Živel je bolj

v dolgovih in na upanje, nego o svojih dohodkih. Imel je gibno, jako

edno ženo, katero je resnino Ijubil, ker je bila proti njemu vedno

ugodljiva, krotká in prijazna. Kadar mu je vrgla srea v žep nekoliko

šestic, zapila sta jih zložno zajedno. Ge je bila blagajnica prazna,

strádala sta pa tudi zložno zajedno : ona ni nikoli godrnjala, raožu

svojemu nikoli niesa oitala. Proti drugim Ijudem pa se je vedia rada

precéj osorno in zabavljivo. Sosebno soseda Kucigaza je pikala nepre-

nehoma za hrbtom, kdaj pa tudi v obraz, da so mu otroci zraerora

tako blatni in razcapani. Kadar so se igrali za hišo njeno, regljala je

vselej : Grsih paglavcev nego so Kucigazovi ni v devetih župnijab

;

zakaj jih dedec ne dá v rejo cigánom, ki bi skrbeli zánje vsekako

bolje od oeta njihovega, ali pa naj bi jih zapri vsaj k packom v

svinjak, da nam ne bi bilo treba gledati teh strašil. Kucigaz glasno ni

rekel žal-besede, skrivaj pa se je strašno togotil na jezino sosedo.

Bil je hudobpn lovek, ki je škodil že marsikomu z vražjimi svojimi

umetnostimi. Znal je nastavljati vsakovrstna zdela, ki so naklonila

tistemu, kdor se jih ni ógnil in varoval, dolgo bolezen ali kako drugo

veliko nesreo, vekrat celo smrt. Za kmetijo svojo se je malo brigal,

kaj rad pa je hodil na lov. Pogodil je vsako žival ; zato so trdili lovci,

da se je zapisal hudobcu, ki mu je dal zaarano puško. Mukovka je

zanosila. Kakor marsikatero tako, nadlegovale so tudi njo vsakeršne

bolezni in boleine, ki so ji jemale vso dobro voljo. Neprestano se je

zadirala in vpila na vsakega loveka. Najmanjša re jo je ujezila,

da je pihala kakor gad. Na needne sosedove otroke se je neko tako

razsrdila, da je vrgla nánje pomije. Kucigaz je to videl in dejal: akaj

baba, bom ti zacvrl, da ti se bo gabil tudi tvoj pankert in mi boš še

zavidala zdravé in krepke deake moje, naj bodo zamazani in razdra-

pani kolikor jim drago. Vzel je puško in ustrelil velikanskega povod-

npga ptia, kakeršnega še nihe ni videl v tem okraji. Desno nogo mu

je bil odbil; leva, k i mu je ostala, pa je bila dolga gotovo dva evlja.

Ptia je iztrebil in obesil pod streho na steno, ki je bila obrnená proti
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Mukovemu stanovanju. Ko je Mukovka odprla okno in zagledala

z delo Kucigazovo, zazijala je, plesnila z rokama in se udila ptiu,

liujbolj pa strašanski njegovi nogi. Nákaze se kar ni mogla nagledati.

Povedala je vsem zuankam zánjo ter jih vodila k oknu, od koder se

je videla. Celo v pononih sanjah se ji je prikazovala in jo strašila

grda divjaina in noga njena. Prišel je as, da je porodila. Povila

je zdravo berko, ali, o joj, imela je samo desno nogo loveško, leva

pa ji je bila tanka^ suha s krempeljci, vsa takova, kakeršno je molil

od sebe povodni pti na sosedovi hiši. Kucigazu se je volja na pol

izpolnila. Mukovka mu je res zavidala blatné in raztrgane deake,

ali se ji ni gnusil ubogi otrok, nego neskonno smilil, da je pre-

mišljevala noc in dan, kako bi mu pomogla in ga obvarovala šra-

mote in zanievanja. Kakovo ime je dala herki svoji, nisem nikoli

ula; Ijudje so ji rekali sploh: Cízara in tako jo bom imeno-

vala tudi jaz. Mukovka je obvezala Cízarici ptijo nogo tako na de-

belo s cunjami in povoji , da se na ói ni razloila isto ni od

desne, loveške. Ko je nekoliko odrasla, dala ji je narediti za obe nogi

jednaka eveljca. Ker sta mati in oa znala molati, ni zvédel noben

lovek, kakovo nogo je naaralo Cízarici Kucigazovo zdelo. Deklica je

ostala vedno zdravá kakor riba in se je razvijala brzo in krásno.

Lepši in pametnejši od nje ni bil noben otrok na vsem Dolenjskem.

Prikúpila in priljubila pa se itak ni nikomur. Nihe je ni hotel pe-

stovati ali se z njo igrati. Ljudje so govorili, da se jim mrzí, dasi niso

vedeli, zakaj. Celo psi so zaeli lajati o pogledu njenem, kakor bi

bila kaka divjaina. Oitno se je pokazala o vsaki priliki grozna ne-

zgoda; da je prejela od pošastnega ptia ne le nogo, ampak tudi odur-

nost in zopernost njegovo. S petnajstim letom je dorasla in se popol-

noma razcvetela in dozorela za možitev. Po ti srei je kar kopernela,

kajti je bila že z dvanajstim letom vsa zaljubljena. Imela je trdno

vero, da si bo izbrala ženina lahko po svoji volji. Za lepoto se ji ni

moglo primerjati nobeno dekle, ni kmetiško m gosposko, m domae ni

nemško. Govorila je prijetno, kakor bi se ji usipale iz ust dišee

rožice, pela .sladko, glasno in ubrano, kakor zvon in kadar se je smijala,

trepetalo je poslušalcu srce od miline in rajskega veselja. Bog pa je

obdaril tudi duh njen s udovitimi sposobnostimi in umetnostimi. V

bistroumji, v pametnem odgovorjanji in v slani šaljivosti dohajal jo je

malokdo, prekósal pa nobeden ne. Pisala je gladko, razlono in lino,

kakor bi bilo natisneno. Zaradi tolike nadarjenosti se je je prijel

astni priimek: doktorica. Zašlovela je dale in po pravici, kajti

takega uda rojaki naši niso še nikoli uli in videli. Iz bližnjib in
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daljnih krajev so vreli mladenii in vdovci vseh stanov v Mukovo hišo,

da se uverijo na svoje oi in ušesa, e govorica ne laze. Kdor koli je

prišel, zatrdil jeprvi hip, da slavé in povzdigujejo Ijudje Cízaro še

veliko premalo, kajti nje krasota ni zemeljska, nego nebeská; njen glas,

naj pripoveda ali poje, ne loveški nego angelski. Ali to zamikanje ni

dolgo trajala. Kolikor dalje so sedeli prihodniki pri nji, tem bolj se

jim je tožilo. Priljudnost njena se jim je zdela mrzla in posiljena. Oko

se ji je neznano žarilo; loveka je zaela obhajati groza, kajti se ni

mogel iznebiti slutnje, da mu pretí nevarnost in poguba. Však je komaj

akal, da se poslovi in odide. Prišedši na cesto je bvalil Boga, da

diha zopet zdravi, prosti zrak, o Cizari pa je nesel s sabo domov tako

mnenje, da je ne bi hotel ni za Ijubico, nikar za ženo. Doktorica ni mogla

razumeti in pojmiti, da se nobeden teh. oglednikov ne povrne, da bi jo

snubil. Mislila je, da jih žali in odbija nje obleka, ki je bila edna ali

bolj kmetiška nego gosposka. Zahtevala je, da ji kúpi oe parazol,

klobuek in druge také nepotrebnosti. Muk zajeí : Kako za Boga, ali

ne vidiš revšine naše? Hudobno dekle se zadere: To mene ni ne

briga, vi ste gospod, ne more mi se tedaj zameriti, da hoem imeti

opravo po svojem stanu. Mukovki je ta prepir, ki se je ponavljal odslej

však dan med oetom in herjo, zael presedati, Dejala je môžu: Pri-

voši ji to veselje. privoši! Denarja res nimamo, ali saj se dobi v pre-

dajalnici obleka tudi na dolg. Ge bova mogla, bova že plaala. Muk
je vzdihnil in se podal, Tako se je prelevíla Cízara iz kmetice v prvo
jaro gospodino na Dolenjskem. Za mladosti moje zvale so se

gospodine samo here višjih uradnikov, vélikih trgovcev in grašákov.

Vzgled napuhnene „doktorice" zael je najprej rušiti ta pošteni sta-

rinski red in obiaj. Mestnim dekletom dej ali smo, da so „purgarske",

veje asti jim ni dajal nihe, niti je niso želele. Zdaj pa so hotele

vse posnemati Cízaro. Gospošina se je jela širiti po mestu in po deželi

kakor kolera ali kaka druga nalezljiva bolezen. Iz Rudolfovega so hodile

proste punare služit v Gradec. Za leta dnij so se vrnile v klobukih

in kmalu so si zaele omišljati klobuke vse njihove vrstnice. ape
so izpremenile tudi naslov. Ze pred kakimi petnajstimi leti so se imenovale

gospodine here vseh mestnih rokodelcev, deželskih uiteljev, kme-

tiških bogatinov, prvákov in bahaev. Prvo znamenje te nove dobe je

bil povsod parazol. Trdo po konci stopaje so držale to marélico razpeto,

e práv je bilo oblano in gospodje, ki so jih sreavali, pozdravljali so

jih: Dober dan, gospodina! Oh, kako lepo jim je zvonela na ušesa ta

besedica! Pokazale so, da znajo napredovati. Navlekle so náse drugo

suknjico z mrežastimi ovratniki in vsakovrstnimi ipki, résicami, vrp-
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cami, podšivi, našivi, povezami in bingeljci. Napósled so si nateknile

na glavo tudi tisto needno, šemasto kofrnico, kateri pravijo gospôda

klobúk. Tako je šlo za vrstjo, dokler ni bilo nobenega vnanjega razloka

vec med pravimi in jarimi gospodinami. Také cunje so slabé in dostikrat

precéj drage, ali ti stroški bi se dali morebiti še nekako utrpeti in

pozabiti, ko bi bilo ž njimi vse odpravljeno. Toda izkušnja uí, da se

primrzé jari gospodieni tudi druge dobre domáce navade. V jedi izbira,

da ji ni moci ustrei. Hotela bi papkati však dan mesó in kofetek ob

nedeljah in kdaj tudi med tednom pišence in potviico. Resno delo

se ji upira in smrdí. Z voljo lika k vejemu kako lepo perilo
;

pome-

tajo, pospravljajo, šivajo in kuhajo naj pa mati in dekle. Ce roditelji

neejo ugajati bedasti njeni trmi, naredí se bolno, pa se cmeri, ihti in

javka, dokler se ji ne izpolni želja. Ranjki prošt Arko so izustili jako

modro besedo. Dejali so: Dekle, ki je omikano in pametno, ob jednem

pa pridno in pošteno, sme se zvati slobodno gospodina, naj bo kate-

rega stanú mu drago; malopridnice in trape pa niso vredne nikakove

asti, e práv so grofovskega rodu. Dostikrat se spomnim Marentetove

Marice v Šent-Petru. Bila je krásne rastí in belega, Ijubkega obraza,

da malo takih. Tudi ona je nosila parazol in lepo obleko, ali si jo je

pošteno zaslúžila. Marentetova krma se je povzdignila z njeno skrbjo,

da je spadala med najboljše na deželi: hodili in vozili so se tja radi

tudi mestna gospôda. Mater so mikale bolj poljska dela, oeta pa zdra-

vilstvo (bil je homeopat) in drugi opravki: krmarila je Marica najve

sama. Toila je práv dobro vino, znala je pa tudi izvrstno kuhati,

strei Ijudem in dati vsakemu loveku pravi odgovor. Pomenkovala se

je prijazno s kmetom in gospodom, ponášala pa se vsegdar tako modro,

da je bila za vzgled vsem dekletom našega okraja. Iz ust ji ni prišla

nikoli nobena neumna in nespodobna beseda, kvantaev se je bolj bála

nego kuge. Vprio nje so brzdali jezik najhujši razuzdanci, da je ne

bi užalili. Ostala je nepokvarjena in nedolžna sredi brezštevilnih izkuš-

njav in prilik za greh. Ta deklica pa je bila tudi omikana in zbrisana,

kakor le malo katera mešanka. Ce ni bilo pivcev ali kakega druzega

dela, sedela je vedno pri bukvab, zveer jo je morala mati skoraj s

silo goniti spat, ker se ni mogla loiti od branja. Po slovensko je go-

vorila, kadar je hotela isto in brez napake kakor kak uenik ali du-

hoven, vsaka beseda bi se bila mogla natisniti. To so mi potrdili uradniki

in profesorji, ki so bili gostje njeni. Ta Marica je bila gotovo vredna,

da se ji velí gospodina in marsikdo ji je tudi dejal, ali skromná de-

klica se je sramovala in bránila te asti, prosila je gospode, naj ji rekó

po domae: Mica ali Marica. Tudi kak zastaven gospod bi bil lahko
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hvalil usodo svojo, ko bi jo bil dobil za ženo. Ali Bog ji je namenil

še veliko boljšo sreo : vzel jo je mlado in cvetóo k sebi v nebesá.

Od te dine šentpeterske device se je loila negódnica Cízara kakor

noc od dne, kakor led od ogiija. Delati ni hotela ni, živela je kakor

lilija na polji, ki ne seje in ne žanje pa je lepše obleená nego kralj

Salomon. Po glavi ji je rojila samo jedna misel: Kako bi zasaila ka-

kega ženina in se omožila. O fantih in možitvi se je pogovarjala po

dnevi, o fantih in možitvi se ji je sanjalo po noci. Brala in pisala ni

nikoli ni druzega nego zaljubljene ene. Mono jo je prevarilo upanje,

da j i bo nová njena gospošina privedla snubaev na izbér. Ker se

nihe ni sam oglasil, jela jih je vabiti in klicati od vseh stranij k sebi.

Naroala in pisarila je znanim in neznanim fantom in gospodom, naj

pridejo k nji na kratek pomenek, ker jim mora nekaj posebnega raz-

odeti. Prosila je vse vrstnice svoje in celo romarice in beraice, da bi

jo po svetu hvalile in priporoale. Mnogi mladenii in možaki so se

dali res pregovoriti in jo prišli gledat. Ni moci našteti vseh zvija, s

katerimi jih je mamila in lovila. Med prvimi se je pridrdral k nji jeden

tistih malih grašákov, ki jim pravimo kurnikarji. Zapazivši, da je

brezvérec, jela je Cízara práv po judovsko udrihati po resnicah kato-

liške vere. Sploh je zabavljala duhovšini proti vsakemu škricu, na-

dejaje se, da se mu bo prikúpila s to nesramnostjo. Ce se je oglasil

kak dober Slovenec, gorela je tudi ona kakor živi ogenj za dom in

pravice naše in psovala Nemce in nemškutarje, kakor da jih hoe po-

srebati v žlici vode. Kadar se pa je menil z njo kak nemškutar, bahala

se mu je z borno nemšino svojo in imenovala naš jezik paversko kro-

kanje. Pela mu je, ker drugae ni znala, po naše ali je trdila, da so

slovenské samo besede, napevi pa vsi nemški, ker bedasti Slobenarji

do zdaj niso mogli izumiti ni jednega svojega napeva. Proti kmetom

je obrekovala gospôdo, da so pijavkej ki hoejo posrkati prostému

Ijudstvu zadnjo kapljo krvi, proti gospodom pa je vekala, da je kmet

naš hujši od živine in ni vreden, da mu se ree lovek. Prilizovala se

je iz raznih razlogov vsakemu : mladim in starim, samcem in oženjenim,

takim, ki so se mogli pa tudi takim, ki se niso mogli in niso smeli

ženiti. Slepila je dijake višjih šol, ker je ula, da se v srcih nezrelé

mládeži ukorenini Ijubezen kdaj najvrsteje in najgloboe, da se ne

dá nikdar ve izrovati. Pomislila je, da utegnejo imeti nekateri ez šest

ali osem let že dobro službo. Ako bi morala ostati do takrat brez moža —
groza jo je izpreletela o ti misii — prišel bo morebiti kateri teh

zvestih Ijubovnikov po njo in jo odrešil mrzkega samovanja. Mukov

sosed je bil krepak in j ako imovit mož, ali ni bil ni sreen, ker mu
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stará vedno bolna žena ni mogla ni živeti ni umreti. Cízara je upirala

zaljubljeno vánj oi svoje, eš, baba pogine nemara vender le že letos

pred pustom vzame potem mene. Sploh se je milila in silila najrajši bo-

gatinom ; e ne poronega prstana smela se je nadej ati od njih lepih

daril, svilnatega krila, zlatih zapestnic in drugih takih, oem in srcu

Ijubih reij. Ponujala se je oividno celo sivolasim župnikom, mikalo jo

je priti k njim za skrbnico ali tovarišico. Navdajalo jo je presladko

upanje, da bo po bližnji njibovi smrti ogrenila ves imetek njihov, veste,

tistih 40.000 goldinarjev, katere ima poleg trdne vere slovenskih kmetov

však star duhovnik spravljene v hranilnici. S tolikim denarjem si bo

kúpila ženina, kakeršnega bo hotela. Vzel jo bo rad však barón, nikar

mešan — kmeta ne bi ni pogledala. Najve prilike za lov so j i daj ale

nedelje in cerkvene sveanosti. Ob takih dneh in zgodah se je vselej

tako nafrfulila, da so jo fantje že od dale zapažili. Ce so bila druga

dekleta belo obleená, dejala je náse rno opravo, e so bile pa vrst-

nice rne, oblekla je belo krilo. Brez nje ni minilo nobeno prošenje.

Navadno se je vstopila na kak gri, ali pa práv na dno kake doline,

da so jo lahko vsi videli. Hodila je po vseh krmah, kjer se je zbirala

moška mládež, da se ji je nastavljala in jo ugrevala in zavajala z

zvonkim svojim petjem. Sramú ni poznala nobenega, prepevala je rada

tudi najostudnejše kvante, ako je mislila, da ugajajo vinjenim poslu-

salcem. Neko so jo ulé Podgorke in so se nánjo tako razsrdile,

da so pljuvale skozi okno v pivnico, kjer je sedela in vpile jedna ez
dugo : Gdoba, pojdi razveseljevat v Gorjance gorjanske kozie, v kr-

šansko društvo ti ne spadáš! Vekrat je spremljevala krdelo pijanih

rogoviležev od jedne béznice do druge, groliotaje se surovim njihovim

búrkam. Ljudje so so zgledovali in povpraševali : Ali jo vidite? Fej

te bodi! Pa taki vlaugi da bi morali rei gospodina?! Vsaki kra varii

gre to ime prej nego nji. Popoludne se je napotila v lepem vremeni

iz vaši in sedla pri razpotji na klop, katero si je dala sama narediti,

ker se ji je zdel ta kraj posebno pripraven za nje namen. Tamo je

popevala najminejše pesmi, katere je znala, da se je razlegalo dale

tja ez polje po vseh vaseh, ki so stále v obližji. Ljudje so se

sraijali in šalili: Cízara vábi! Kdor nima Ijubice, hajdi na razpotje, da

si jo nájde. Takih neumnosti njenih bi naštela lahko še veliko ali ni

treba : Cizaro zdaj poznamo. Zlahtne božje darove je rabila krivo in

napano, zato j i niso prinesli ni sláve m sree, tem vec pa nezado-

voljnosti in šramote. Celih petnajst let ni delala in snovala nikoli ni
pametnega in koristnega nego je vrebala in prežala samo na to, da

bi ujela kakega dedca. Takove zaljubljene babe se imenujejo po pravici
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na vsem svetu prismode. Mrežo svojo je razpenjala cez vso kranjsko

in nekoliko tudi cez hrvatsko in štajersko deželo ; zanjke svoje imela

je nastavljene celo v Gradci in na Dunaji. Ali ves ta smešni trud ji

je ostal in rnoral ostatí brezzspešen ia jalov, ker ji je bilo prirojeno

udno svojstvo, da se je vsakemu loveku gabila in mrzela. Vse njene

vrstnice in znanke; tudi najgrše kraetice veselile in kratkoasile so se

s svojimi Ijubki in se zveine pomožile. Prelepa Cízara je bila na

Dolenjskem jediná, katere nihe ni maral, nihe Ijubil, nihe spoštoval.

Ljudje so jo obirali ne le med sabo, ampak se ji grohotali in rogali

tudi v oi. Prvotni njen priimek „doktorica" so zavrgli in pozabili.

Izmislili so si nov pridevek, ki je bil jako primeren in resnien ali

zánjo silno razžaljiv, zvali sojo: Prazna mreža. Kako drugo bi

bilo to jzanievanje izbegalo in morebiti ugonobilo, malopridnici Cízari

pa nikakor še ni obupalo predrzno srce. Zarezala se je zabav! jivo: Ob-

rekovalci moji se jako motijo, ko mi prerokujejo, da se bom postarala

brez možá. To rekši sede za mizo in nápise dolgo pismo, ki ni bilo

namenjeno ni fantu ni vdovcu nego gospodarju gorjanskih višav in

brlogov — rogatemu Hudobcu. Poroila mu je, naj vzame po

smrti slobodno dušo njeno, ali dobiti ji mora možá, ki bo bogat in

mogoen, da se bo mogla maševati vsem tistim, ki so prezirali Iju-

bezen njeno. List je pisala s svojo krvjo in zapeatila s rno smolo,

v katero je vtisnila svoje ime. Dala ga je stari postrežnici Miirdi, da

ga odnese v Gorjance. Ne dale od karlovške ceste, streljaj od stra-

žarnice je stala veliká sulia bukev s štirimi kljukastimi vejami, ki so

molele na vse štiri straní sveta. Na te veje se je hodil Hudobec v

jasnih noeh najrajši gugat, kar so potrdili mnogi vozniki, ki so ga

videli na svoje oi. Bukvi je bilo deblo otlo od vrhá do tal. V to

duplino je položil prošnjo svojo, kdor je potreboval od Hudobca kake

pomoci ali milosti. Vánjo je dejala tudi Murda Cizarino pismo. Tretji

dan po poludne pride pred Mukovo hišo majhen, jako lien kolesec.

Z njega stopi dolg, porasten mož. Obleen je bil dragae tako, kakor

koevski krošnjarji, na glavi pa mu je epela rudea kapica, kakeršne

nosijo Vlahi. Tujec gre v hišo, pozdraví priljudno vse domaine in po-

klonivši se Cízari veli : Prišel sem te snubit. Mukovka pogrne mizo in

prinese nekaj borne jedi in pijae. Snuba je niti ne pogleda nego

sname preramno torbico ter izvadi iz nje za poln koš peenke, butilij

najslajšega vina pa toliko, kolikor jih je moglo stati na veliki hrastovi

mizi. Po veseli pojedini razodene Cízari goreo svojo Ijubezen in jo

prosi, da bi šla précej ž njim na oglede v njega gorjanski grád; e
bo zadovoljna, praznovaJa bosta poroko svojo še tisti dan o polunoi.
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Cízara je komaj akala takovega povabila. Skoila je z ženinom na

voz in iskreni konjiek je zadirjal z njinaa proti Gorjancem. Vrnila se

je domov še le ez štirinajst dnij. Mukovka radovédnim sosedam ni

hotela povedati, kamo se je odvezla. Zlagala se jim je, da je šla k

sestri svoji v Sotesko. Odslej Cízara ni lovila vec m mladeniev ni

vdovcev. Vse življenje njeno se je predrugailo. Od jutra do veera je

spala, potem pa sedla za mizo in se gostila z roditelji vred v pozno

no z divjaino, pišeti, pleem in vinom. Muk je staré svoje dolgove

poplaal in ni delal novih, hiša mu je bila založená z vsakim blagom,

z vsako dobroto. Mesa se je nakuhalo však dan, da je ostajalo ne le

družini, ampak tudi psom, makám in prašiem. Ljudje so mnogo ugi-

bali, od kod je prišlo Mukovim toliko bogastvo. Veina je sodila, da

jim je pomogel bankovar Prelesnik, Zenske so iskreno hvalile Cízaro,

da se je spametovala in poboljšala, samo to se jim je udno zdelo,

zakaj gre vselej takrat od doma, kadar se približuje kaka nevihta.

Sestrina njena je bila mešec dnij pri Múku na poitnicah. Radi bo-

lehnosti ve noij ni mogla skoraj ni spati, pa bi se bila rada menila

kaj s Cízaro, ki je ležala v isti izbi. Ali zaman jo je klicala. Ko je

vstala, da bi jo potresla in vzbudila, našla je nje posteljo prazno! To

je bilo potem vsako no in tako se je žlahtnica uverila, da Cízara ne

spí nikoli doma. Popolnoma pa je razjasnil vso skrivnost gospod Brná.

Ta mož je bil nekdaj uradnik pa je pustil službo, ker se ni mogel

navaditi jarma. V kmi se je seznanil z Mukom, ki ga je povabil, da

bi prišel vekrat k njemu na dom. Cízara mu se je dobrikala na vse

pretege, da bi ga vnela za se in dobila za možá. Ko ji je izpodletelo,

prisegla mu je osveto. Brná je hodil rad na Gorjance, nekoliko radi

dobrega zraka, najbolj pa zato, da bi se pogovoril kaj z bistroumnimi

Podgorci, katere so škrici in njih podrepniki razvpili za bedake, ker

spe reveži na trdi slami in nosijo debele, robate srajce. Jedno zatekla

ga je v hosti huda ura. Skoil je pod skalo v jazbino. V tem zavetji

je hotel poakati, dokler bi se zopet izprevedrilo. Videti ga ni mogel

nihe, ker je raslo pred zijalko grniovje, on pa je razloil práv lahko

vse, kar koli se je godilo in vršilo na bližnji trati. Prikorakala sta

tja drže se za roke velik, kosmat dedec in — Cízara! On jo je vprašal,

smijo se, e je že kaznovala Ijubimce svoje, ki so bili proti nji tako

trdega srca. Cízara mu odgovori : Ne boj se, utekel mi ne bo nobeden.

Nekatere sem že malo požgakala. Uradniku, ki mi je ugrabil najprvi

dušni mir, še tisto leto pa se oženil pri drugi, prestopila sem
otroka, da ne bo mogel ni ve rasti. Roditelji bodo javkali in

jaskali, jaz se jim bom pa smijala. Sosedu, ki ima staro bábo, pre-
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želá sem žito, govore: Pol meni, pol tebi. Dobil bo samo polovico

pridelka, druga polovica preselila se bo na našo njivo. Grašaku —
kurnikarju pobrenkala bom danes vse polje s t oco, nijedna bilka ne

sme ostati po konci. Svaku svojemu, ki je videl grdo mojo sestro,

mene pa ne, usadila bom o prvi priliki v srce rno muho, da ne

bo nikoli zadovoljen ni z ženo svojo ni s stanom svojim. Modrijanu

Brnáu sem se pa že maševala. Prišla sem mu do živega brez co-

pernije. Najprej sem ga razglasila za tatu. Ker je pa poštenje njegovo

preve znano, niso mi hoteli Ijudje dosti verjeti, zato sem ga osvi-

njala v Ijubljanskem asniku z z debelo lažjo, da je nesramen lovek,

ki pohujšuje nedolžno mladino. — Po tem pomenku se je pridružilo

ti dvojici še veliko drugili dedcev in bab. Kosmatina so pozdravljali vsi

za vladarja in vodnika svojega. Zatulili so mu trikrát : Živio kralj naš

slávni Hudobec ! Prepevaje grde kvante je plesala druhal etrtinko ure

po trati, potem pa zavrisnila in se dvignila v oblake. Zdaj je Brná
zapažil, da ima Cízara samo jedno nogo loveško, drugo pa tijo.

Kmalu je zaelo v zraku strašno mešati se, vreti in vršati. Predno je

preteklo deset minút, pobila je toa skoraj vso šmihelsko, preinsko

in mirnopeško župnijo. Brná je oznanil Ijudem, kaj je videl in slišal

v Gojancih.Ko je Cízara zapažila, da so nje tajnosti izdane, zbala se

je srda in napadá rojakov svojih in je pobegnila v hribe k Hudobcu.

Prikázala se ni nikoli ve nobenemu našemu loveku, zato se ne more

ni védeti, e živi ali je že poginila. Tudi Muk je zapustil dolenjsko

strán in se preselil na Hrvaško. Neki trgovec nam je pravil, da je

govoril z njim v Zagrebu. Slúžil je tamo ve let policiji za volmna,

potem pa so ga dijaki naklestili, da je boje umri. Brná je bil tako

razkaen na Cízaro, da se ji je hotel na však nain osvetiti osrarao-

tivši za vene ase njo in spomin njen. Opisal je nje življenje in raz-

ložil práv na tanko vse nje hudobe, sleparstva in budalosti. Te bukve

je imenoval : Prazna mreža. Mislil jih je dati na svetlo, da bi po-

znali vsi Slovenci peklensko pošast, ki je okuževala in oskrunjevala

toliko let dolenjsko življenje in poštenje. Prišla pa so vmes neke ne-

priakovane sitnosti in zapreke, da se je moralo tiskanje odložiti.

Brná je umri in z njim tudi namen njegov. Rokopis se je ohranil ali

ne vém, v egavih rokah se zdaj nahaja. Gostje naši so ga prinesli

vekrat s sabo v krmo in nam brali iz njega tako mine in udne

prigodbe, da smo kar zijali in strmeli. Kadar bom zadela kaj dosti v

loteriji, dala bom „Prazno mrežo" précej o svojem strošku natisniti.
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Pisma iz Zag-reba.

Piše Josip Staré.

XII.

sak lovek ima kako stvar, ki mu je posebno milá in draga

;

uva jo, kakor punico v oesi, a ne bi se mogel od nje lo-

iti tako reko za ves svet ne. Pa ne le posamezen lovek,

tudi narodí uvajo také spomine, ki so jim sveti po svoji starosti, po

svoji umefcni vrednosti ali pa po tem, da so ozko zvezani z usodo ná-

roda samega. Takšna svetinja je hrvaskemu národu prelepa stolná
cerkev zagrebška.

Ko se je dne 9. novembra leta 1880. stresla zemlja in so však

as dohajala poroila o novih nesreah, ni nobena vest obudila' toliko

žalosti, kolikor ta, da se je podrla stolná cerkev. Starim Ijudem so

kar solze stopile v oi ; saj si Zagreba niso mogli niti misliti brez staro-

dávne stolice. Kraalu se je razjasnilo, da se je le obokani strop podrl

in da se je sredi cerkve omajalo nekoliko glavnih stebrov; ali škoda

je še zmerom bila tolika, da je marsikdo zmajal z glavo in rekel : „ Jaz

že ne doživim, da bi se v nji zopet opravljala služba božja." Toda

hrvaški národ ni obupal; kakor je samega sebe že tolikokrat s svo-

jimi momi rešil pogina, tako ni dal, da bi mu propadel ta redki spo-

meník stavbinske umetnosti, ki je od veka do veka gledal vso njegovo

dobro in slabo sreo. Povzdignili so se zakladi, pobirali milodari, a mi-

nilo je samo pet let, in stolná cerkev se je iz razvaline svoje povzdig-

nila nová in lepa, kakeršna še ni bila od postanka svojega.

Kakor mlada nevesta, ki aká ženina svojega, tako je stolica

divno opravljena akala trenutka, da bode zopet posveena in izroena

vzvišenemu svojemu namenu; in kakor prijateiji in znanci prihajajo

nevešti estitat ter ji na veer pred srenim dnevom pojó, tako so za-

grebški umetniki in domoljubi v predveer posveenja (dne 6. novembra)

napravili v sijajno razsvetljeni stolici cerkveno-glasbeni koncert ter ž

njim še bolj povzdignili srca zbrane množice, ki je pobožno ginena

kar strraela in se udila krasoti stavbinske umetnosti. Dne 8. novembra

t. 1. pa je véliki zvon veselo naznanjal, da se ob petletni grozni ob-

letnici zopet odpira hrám božji. Kdor je mogel, hitel je tja, da bode

pria novému zgodovinsko iraenitnemu dejanju; da vidi novo posvee-

vanje tolikanj svet^ga mesta. Redka zadovoljnost se je sijala na obrazu

tisoerih pobožnih kristjanov in svestnih rodoljubov, in ko je po dovr-
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šenem opravilu kanonik Veber stopil na leo ter s kraljem Dávidom
veselo vskliknil: „Oj, Gospod, kako lep je Tvoj stan!" odmevale so

te psalmistove besede gotovo v srcih priujoe množice, in kadarkoli

bo kdo stopil v to vežo božjo, ponavljal jili bo zopet in zopet, —
Predno opišemo to prelepo in imenitno svetinjo brvaškega národa,

mislirao, da ne bode odve, ako estitim itateljem „Ljubljanskega

Zvona" povémo nekoliko rtic iz njene preteklosti.

Ko je leta 1093. ogerski kralj sv. Ladislav utémeljil škofijo za-

grebško, trebalo je tudi dôstojne stolne cerkve, kakeršne takrat v Za-

grebu ni bilo. Ladislavova smrt (1095. 1.) in državne prekucije so neko-

liko ovirale imenitno delo, vendar pa se je zidanje cerkve zaelo še

v XII., a dovšilo v zaetku XIIl. stoletja. Leta 1217. posvetili so jo

v navzonosti ogersko-hrvaškega kraija Andreja II., ki je ravno takrat

v Zagrebu nabiral križevniško vojsko za Palestino. Ta cerkev je bila

po splošni tedanji šegi zidana v romanskem zlogu. Razdeljena je bila

v tri ladje vštric in jedno povpreno, da je vsa cerkev imela podobo

križa. Toda ta cerkev je stala komaj etrt stoletja, kajti leta 1242.

prihrumeli so divji Mongoli in jo tako popolnoma razdejali, da ni bila

vec za rabo.

V tem so po Evropi zaeli zidati gótske cerkve in celo staré ro-

mánske so prezidavali po tem zlogu. Tudi v Zagrebu so tedaj za novo

cerkev napravili osnovo v gotskem zlogu, práv tako, kakor je bila osno-

vana prelepa cerkev v Regensburgu ali pa cerkev sv. Vrbana v Troisu

na Francoskera, kar nam najbolje pria, kako so Hrvatje že takrat Iju-

bili lepe umetne stavbe in da niso bili divjaki, kakor radi trdé narodni

naši nasprotniki. Velikansko delo pa je poasi napredovalo. Tedanji

zagrebški nadškof Timotej (1264 — 1287. 1.) dal je razvaline staré cerkve

od prene ladje do tal podreti ter srednji ladji dozidati svetiše in ap-

sido, potem pa še desno in levo apsido postranskim ladjam nasproti.

Pa še je vsa dolnja cerkev bila v razvalinah. Isti škof Timotej je po-

ložil tudi še temelj dvema zvonikoma, ali po njegovi smrti so državne

prekucije ustavile zidanje in še le v tretjem desetletji XV. veka je bila

vsa cerkev z zvoniki dodelana, in sicer tako, da sta postranski ladji

bili jednako visoki s srednjo. Pa še istega stoletja je cerkev trpela

veliko škodo od požara, ko je celjski gróf Ulrik bil hrvaški ban ter

požgal liiše zagrebškili kanonikov. Minilo je zopet nmogo let, predno

so cerkev mogli popraviti.

V zaetku XVI. stoletja so zagradili cerkev z monim obzidjem,

da bi jo zavarovali pred Turki ; ali veja nesrea jo je zadela tedaj od

druge straní. Ko namre zagrebški škof ni hotel priznati novega hr-
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vaškega kralja Ferdinanda avstrijskega, poslal je Ferdinand v Zagreb

grófa Tura s španjolskimi vojšaki, ki so neusmiljeno streljali v ško-

fov grád in cerkev, kateri so podrli oba zvonika, lepo sprednjo strán

in vso streho (1528. L). Na to je cerkev vse XVI. stoletje in tudi še v

zaetku XYII. stoletja bila brez zvonikov in brez sprednje straní, a po-

krita je bila za silo z deskami. V tem je bil leta 1624. v Zagrebu

grozen požar in vihar je zanesel ogenj tudi na stolno cerkev. Ko je

pogorela streha, zvrnil se je težek železni križ na cerkev, prodrl obok

nad svetišcem in zdaj je tudi v cerkvi pogorelo vse, kar ni bilo zidano.

Kuga in lakota sta zavirali popravljanje do leta 1632.; takrat pa je

kranjski mojster Janez Albertal iz Trebnjega sezidal novi

obok nad svetišcem. Toda kakor drugi zidarji tedanjega aša, tako

niti naš rojak ni razumel gotskih stavb in osnoval je obok prenizko

ter ga naslonil na zid, a ne na posebno stebrovje. Isti Janez Albertal

je od leta 1633— 1641. sezidal visok zvonik od samega štirioglatega

sekanega kamea. Leta 1645. je cerkev zopet pogorela in ker je bila

ez leto dnij brez strehe, podrl se je od veliké deževne mokrote kos

oboka ter pokonal vec oltarjev, orglje in druzih stvarij. Janez Al-

bertal je tedaj leta 1647. tretji prišel v Zagreb, da je poškodovano

poslopje znova popravil.

Tako je ostala cerkev do leta 1880. Znotraj se je po spaeni

šegi barokizma marsikaj napravilo, kar je zakrilo prvotno stavbeno le-

poto ter cerkvi dalo vse drugo lice, dokler ni sedanji kardinál Josip

Mihalovic leta 1878. pozval .slavnega umetnika Schmidta z Dunaja,

da narta osnovo, kako bi se krásna stolica dala tako ponoviti, kakor

zahteva nje gótski zlog in kakor jo je nekdaj osnoval nje zaetnik,

bržkone isti, ki je zidal tudi krásno cerkev v Regensburgu. Višji

stavbeni svetovalec Schmidt je zagrebško cerkev na tanko prouil,

napravil vse rteže ter težavno delo poveril svojemu najboljšemu uencu,

zvedenému mojstru in umetniku Hermanu Boletu, ki se je na to

preselil v Zagreb ter se takoj lotil dela. Dné 18. avgusta 1. 1880., na

rojstveni dan presvetlega našega cesarja, položili so z veliko slovesnostjo

temelj novému prezidavanju, a dné 9. novembra istega leta se je o groz-

nem potresu podrl ves obok, ki ga je Albertal krivo sezidal, ter zasul

in zdrobil krásni véliki oltár, zlati tabernakelj in druzih dragocenostij,

katerih je bilo ravno v svetiši najve.

Danes je cerkev znotraj vsa popravljena in ponovljena, zunaj pa

je dovšená okoli svetiša in stranskih apsid. Zidana je v gotskem

zlogn ter znotraj in znnaj obložená z zglajenim štirioglatim kameom.

Sprednja strán, ki še ni ponovljena, káže nam románski zlog; ali to
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je samo nakljuje, kajti potem ko so Turnovi topovi razdejali staro

gotsko elo, popravili so je samo, da je bilo, ter so mu vzidali románska

vráta od kake druge podrte cerkve. Tudi so mu zazidali nekdanji okrogli

roseton in napravili neukusno podolgasto okno. Vse to se bo po novi

osnovi prezidalo po gotskem zlogu. Ob krajib sprednje straní sezajo

do podstrešja lepi gótski temelji za dva zvonika, ali samo na južnem

temelji je povzdignil že imenovani Albertal sedanji moni in visoki

stolp, ki se je ob zadujem potresu nekoliko razpoil in so ga do zvonov

morali podreti. Meri pa tudi zdaj še cez 63 metrov. Ponovljena cerkev

imela bo zopet dva zvonika v strogem gotskem zlogu, ki bosta do vrh

strehé imela 93 metrov.

Šest vitkih lepo zrezljanih stebrov loi notranjo cerkev v tri jed-

nako visoke ladje, od katerih sta postranski ožji ter od srednje za

toliko krajši, kolikor jima prostora jemijejo temelji za zvonike. Po-

stranski ladji iôiata vsaka po etvero visokih gotskih oken, katere zno-

traj in zunaj tanki podporni stebri loijo drugo od druzega. Sest stop-

nic in lepa kamenitna ograja veže srednjo ladjo z vzvišenim, jako pro-

stornim svetišem, igar obok se zdaj naslanja na štiri mocne ali ukusno

zrezljane stebre; za svetišem pa je peterokotna apsida s petimi vi-

sokimi okni in ravno tolikimi rosetoni, ki jih na zunanji stráni loijo

lini podporni stebri. Postranske ladje zapirata manjši trikotni apsidi,

ki sta tudi razsvetljeni z visokimi gotskimi okni. Obokani stropi ka-

žejo nam modro zvezdnato nebo, sicer pa vidiš po cerkvi le toliko

ornamentálne slikarije, kolikor je treba, da se še bolj povzdigujejo lepe

stavbinske oblike, Prelepi kras so tudi okna, ki so raznolino pobar-

vana ter arobno razsvetljujejo cerkev. V svetiši nam kažejo vnebohod

device Marije, cerkvena patróna sv. Štefana in sv. Ladislava, in druge

svetnike; na ostalih oknih vidimo pa samo raznobojno ornamentiko,

ki je po Boletovih nartih tako divno zložená, da ne véš, e ni lepša

od podôb. Okna v véliki apsidi so že leta 1847. po naroilu ranjcega

kardinála Havlika narejena v Monakovem; ostala so letos zdelana v

Insbruku in na Dunaji, a darovali so jih hrvaški velikaši. Sredi sve-

tiša je véliki oltár s kamenitnim gotskim baldakinom, nad katerim stoji

prelepo zrezljana podoba sv. križa, a za oltarjem v apsidi so sedeži

za škofe, kanonike in prebendarje. Okoli svetiša je namešenih deset

plinovih svetilnikov, ki sijajno razsvetljujejo cerkev. Ostalih oltarjev

za zdaj še ni, a bode jih deset ; v vsaki stranski apsidi po jeden, a

po etvero na vsaki stráni ob zidu. Pred potresom je bilo po vsi cerkvi

petindvajset marmornatih oltarjev, ali ker se nobeden ni ujemal z got-

skim cerkvenim zlogom, podarili so jih drugira cerkvam; le dva sta
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zaasno še ostala, kakor je tudi ostala raarraornata leca, ki jo je leta

1695. zdelal kranjski klesar inljubljanski mešan MihaelKusa.
Nad vhodora v srednji ladji je kor z dragocenimi orgljami, ki jih je

leta 1855. za 26.000 goldinarjev zložil slávni umetnik E. T. Valker
iz Ludvigsburga na Virtemberškem.

Prostor nam ne dopuša, da bi opisali tudi bogato zakladnico ter

veliko in umetno zidano zakristijo, ki je ob jednem kapela, v kateri

stari gospodje po zimi mašujejo. Pa saj smo tudi sicer le toliko po-

vedali, da bi SIovence opozorili na ta prelepi hrám božji, o katerem

je tuj, nepristranski umetnik rekel, da je samo zavolj njega vredno,

da lovek potuje v Zagreb.

Podgorka.

Spisal Matej Tonejec-Samostal f.

olnce je zašlo za mogocne gore, le še sivi vrhovi so bili v žaru,

in obnebje nad njimi je bilo z rudeco barvo prevleeno; ali

tudi vrhovi so jeli naglo izpreminjati barvo, potemnili so se in

obnebje nad njimi je izgubilo rudei žar; pokazala se je tu pa tam

svetla zvezda na njem in vedno ve luic je lesketalo v neizmerni vi-

šavi. Na obrežji, z vrbjem obrastenem, stala je lesena hišica s slabim

plotom ograjena. Temno je bilo v borni koi. Za nekoliko korakov

od samotnega bival'ša dveh prebivalcev je šumljal bister potok. Mrzla

voda mu je dotekala iz razlinih sbidencev, ki so izvirali izpod apne-

nikovega skalovja. Krasen mir je miroval krog in krog — bilo je

v soboto veer — in Ijudje, ki so imeli v gorah opraviti, bili so že

z veerom vred odšli v bližnje vaši. V samotni koi se je posvetilo,

prižgal je nekdo slabo Ju. Na mizi je brlela „léšerba". Nasproti te

samije, ónkraj potoka v skalovji se je ul glas ponone ptice uharice,

da se je razlegalo in odraevalo od skalin. Jež, ki je bil dosedaj skrit,

odšel je na ponono delo in lisica je zapustila berlog svoj, tudi jazbec

je prilezel iz temne luknje, ter šel pogledat, kaj bi se dobilo za prazni

želodec. A ti trije pononjaki niso kalili pononega mirú ; delal je však

sam zase in lovil po tiho na svojo roko.

Priletna ženská, vendar še mona, eravno suha kakor kol v plotu,

a za to košena in žilasta kakor smreka, ki vzraste na skali, prinesla

je nekaj v leseni skledi na mizo. Bila je kasa, vroa, da se je kadilo
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iz nje. S klopí pri peci se je pobral, ko je zadišala kaša, fantalin in

sedel k mizi, v tem, ko je šla žena zopet ven in prinesla drugo po-

sodo v izbo. Mleko je bilo v ilovnati skledi
;
posirjeno, toda posneto

mleko. Na obrazi pri mizi sedeega, moškega prebivalca te samije se

je videlo, kako dobra vendar mora biti ta veerja, kajti komaj je akal,

kedaj bode smel mahniti z veliko leseno žlico po gorki kaši. Crne oi

so se mu zalesketale pod elom, ko je pogledal stari teti v obraz, kakor

bi hotel rei: „Ali udariva po nji?" z žlico v roci.

„Môli, Janez!" pravi stará.

Précej sta konala navadno molitev, ki sta jo opravljala pred jedjo.

„Ali bodeva prizajemala^ ali mleko na kašo vliia?" vpraša ne-

potrpežljivo deke.

„Prizajemala! saj vidiš, da je prevroa kaša, da bi se smelo

mleko nánjo vliti."

Janezu je bilo vse po volji, da se je že le zaelo jesti.

„Tako sem se urezal danes," pravi rnolasi déko po veerji, ko

se mu je v želodci nekoliko poravnalo, „da mi je kar curkoma kri

lila iz prsta."

„Kaj si neroden !"

„Nisem bil neroden ; hotel sem hudovitnovo vejo zeló pri tleh

odrezati, da bi bil napravil práv mono trto iz nje, in nož mi je izpod-

letel, pa kar pocedila se je kri iz prsta. Tisto metlo, ki leži zunaj

na klopi, sem imel zvezati. Ravno gori pod Belo skalo sem bil, koze

pa so stále vrh Kremža. Bilo je že proti veeru in gnal sem potem

kmalu domov."

„Koliko metla si napravil?"

„Dve ešminjevi in jedno brezovo, pa tisti dve iz resja, ki sem

ju veraj pozabil na Kremži, prinesel sem tudi domov. Kmalu bode

toliko narejenih, da jih bode vredno nesti doli v vas h kmetom na-

prodaj, e boste hoteli."

„Zdaj jih še ne bom nikomur ponujala, bolj tja v jese, ko bodo

Ijudje nástelo napravljali; takrat se bolj e prodadó. Tudi nama bodo

kmetje lóže kaj od žita ali od druzih poljskih pridelkov dali za nje,

kakor zdaj, denarja tako nikdo nima v teh asih, — Ali ti živina

dobro hodi?"

„Dobro, tako da bi jo lahko pustil, samé bi prišle zveer domov

;

tako so se privadile ubogati. Ce hoete, da grem asih z Vami v goro

korenine kopat, spustim zjutraj koze. Sivka jih bode tako lepo vodila,

da zveer gotovo vse štiri dobiva, ko prideva domov."
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„Potrebovala bi te že, ker dostikrat je treba tako v skalovje lesti,

da me vse mrzi, ali ker ni nikogar z menoj, móram sama iti za ro-

žanii in koreninami. Vendar zdaj, ko si v prst urezan, boš moral le

pri kozah biti, da se zopet pozdraviš."

„Prst bode kmalu dober."

„Bo, ali pa ne! Kako si ga obezal?"

„Dobro; kar naravnost k studenou sem tekel, tja k tistemu mrz-

lemu, ki izvira pod Kremžem, in do dobrega sem izpral ranó, potem

pa sem natrgal perjia od rož „Loveve Nežice", tistega perjia, ki

tako trdo po zemlji raste in navezal sem ga na ráno, pa vém, da bode

v malo dneh popolnoma zaceljena."

„Ze práv tako, to perjie je dobro. Dovolj rade se rane celijo

po njem, e se précej rabi. Toda zmiti se morajo poprej , in še le

potem se dene mastnato perje nanje, kakor si ti naredil."

„Zakaj pravite tému perju, da je perje od rož „Loveve Nežice ?"

„Loveva Nežica je bila herka dobrih staršev, toda zgodaj je izgu-

bila svojega dobrega oeta, skoraj tako, kakor se je izgubil tvoj oe.

Povest nekako tako-le pripoveduje o nji:"

„Nežica je bila herka nepremožnih staršev. Živeli so v gorah.

Oe ji je bil lovec, mati ni imela druzega posla, kakor opravljala je

domáca dela. Ziveli so zadovoljno, ker potreb ni bilo posebno veliko

pri mali družini, in eravno tudi dohodki niso bili posebni, vendar se

je zaslúžilo za vse potrebe."

„Svojo hišico so imeli, in celo nekoliko zemlje krog nje je bilo

njih, da se je jeseni, eravno malo, vendar vsaj nekaj pod streho

spravilo za zimo. Sel je mož jesensko jutro od doma v goro. Minil

je dan, nastala no. Mati in njena herka sta priakovali oeta,

ko se je stemnilo. Toda ni ga bilo. Ali prigodilo se je vekrat, da

je prenoil v kaki kolibi v gorah in je prišel še le drug dan, torej

skrb ni bila še preveliká. Mislili sta, da pride jutri; ali zopet je pre-

tekel dan, in lovca ni bilo z gore. Zdaj jih je jelo bolj skrbeti, po-

sebno ker je vrhove gora obelil sneg. Mnogo so Ijudje prehodili in

preiskali v hribih, ali nikdo ni mogel zaslediti lovevih stopinj. Ostale

sta ubogi zapušeni. Debel sneg je pokril zemljo in prejokali sta revi

v veliki žalosti zimski as. Nežica je bila dekle štirinajstih let. Tnko

je Ijubila oeta, da je prejokala ve dnij, nego poprej ves as v svojem

življenji, od kar se oe ni ve vrnil. Ni raogla verjeti, da ga ne bode

ve videla. — Ko je prišla zopet pomlad, bila so lica lepe loveve Ne-

žice bieda in upadla, eravno je bila poprej ludea, kakor jábolko na

jablani. Grozno je trpelo nežno utee srce v mladih prsib, težek kame
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je tlail ubogo zapušenko, in ravno tako je žalovala njena dobra mati.

Sneg se je stajal, vedno krepkejši so postajali solnni žarki. Ptice so

zopet jele za gnezdo napravljati v zelenem gozdu. Kakor vsako poralad

so prišle prijazné pevke in naselile so se nekatere v drevji krog lovske

hišice, toda letos je vládala žalost v tem mirnem kraji. Nikdo vec

ni presajal cvetlic, nikdo jim ni prilijal, kakor druga leta. Pred koo
je sedela zamišljena ženská, zrla je v skalovje in zopet si je brisala

solze iz oij. Bila je žena loveva, sama je sedela, ni j i bilo tolažnika.

Herka je izginila zjutraj in ni je bilo nazaj. Materi je poprej vekrat

pravila, da pôjde sama iskat oeta in oba bodeta prišla zopet domov;

toda vedno ji je mati ubranila, da ni šla v goro, kjer so ji bile steze

neznane. Že nekaterekrati jo je zahitela in jo obrnila, ko je šla de-

klica od doma. Pogovorila jo je in tolažila, pravila ji je, da se izgubí

ako pôjde od doma. Ali dekle je dejala, da dobi oeta, ker mnogo
je že molila in prosila, ter da jo bode vodil angelj váruh, da se ji ne

zgodí ni hudega. Pravila je, da je videla oeta v sanjah, in rekel

ji je, naj le pride ponj, pa bode zopet mati veselá. Res, izgubila se je

deklica, ki je tudi mater videla vedno žalovati, in ni je bilo ve. Zašla

je v skalovje, hotela je pripeljati žalostni materi izgubljenega oeta in

ji napraviti najveje veselje. Ali izgubila se je sama in gorjé materino

je postalo toliko veje. Pastirji so uli klicanje v peinah, ko so po-

ganjali zveer ede proti domu, a vedeli niso, kdo klie. Téma je po-

krila dolino in hrib, Nežice ni bilo, materi pa je žugalo od žalosti poiti

srce. Drugo jutro pa ni bilo ve uti glasu v skalovji, kjer je zveer

ubogo dete klicalo po oetu."

„Mati je hotela sama za herko, toda ni mogla; slabost in žalost

je bila veja, kakor njene moci. Hiteli so možaki, katerim so bile steze

znane, klicali so in Ískali po izgubljeni siroti, toda zastonj ! Se le po

dolgem iskanji so jo zasledili po rudeib kapljicah, ki so bile posušene

na ostrem kamenji, kjer si je ranila nožice deklica, ko je šla za oe-

tom. Vendar nikdo je ni mogel ve najti, izgubila se je. Ljudje pa

so rekli, da je vzrástlo iz solz, ki jih je pretoilo dekle iskaje svojega

oeta, da bi ga pripeljalo zopet žalostni svoji materi, in iz kapelj krvi,

ki ji je tekla iz ranjenih nog, dvoje sorte cvetlic, ki so si jako po-

dobne. Prvá, ki je vzrástla iz pretoenih solz, ima nežen belorumenkasti

cvet, druga pa, ki so jo porodile kaplje krvi, je prvi popolnoma po-

dobná, samo da je cvet njen višnjevkast — violeten. Zasejali sta se, da

rasteta zdaj po vsem predplaninskem pogorji. Na nizkem steblici visi

nežni cvet, perjie pa se drži zemlje in je mehko, gladko in leži tako

blizu pri tleh, da ga še kosa ne zadene, ako senoseki pridejo na gorske
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senožeti travo se. Peresca, ki so nekoliko mastnata, pa pravijo Ijudje,

imajo zdravilno mo, posebno za rane. Zato jih trgajo, ako se kde

ureže ali useka in jih devljejo na rane. In ravno zarad tega leži perje

tako pri tleh, da ga ne more ni kosa posei, ne živina popasti, da si

ga morejo Ijudje však as natrgati, ako ga potrebujejo."

Cvetlica, o kateri govorí povest, ni druga, kakor v botaniki znana:

Pinguicula.

Latinsko-nemške šole v Sloveneih

od X1II.-XIX. veka.

Spísal Andrej Fekonja.

Prvé poetke višje naobraženosti so prejeli SI o venci dakakor

od Nemce v, katerim so bili povse podložni že sem od zadnje etrtine

VIII. stoletja. Vendar ta iz Nemije podajana duševná hrana ni bila

nemška, temve le vseobna tedanja latinská, a je sprva, kakor

povsod, tako tudi v Slovenski morala biti jako neznatna in omejena.

Poúk je bil sploh jedino v rokah duhovnikov, vôni dobi prvih

dvorskih svetovalcev in deželnih úradníkov; zato so bile posebno pri

cerkvah, in to najve po mestih, tedaj osnovane skromne šole, v

katerih so dijaki, ne samo za cerkveno nego tudi za svetsko službe

odloeni, dobivali potrebnih naukov.

V naslednjih vrsticah podajem Slovencem nekatere rtice: kje, kedaj

in kako so bile pri nas utemeljevane šole, od kar nam je po poroilih

znano, pa do zaetka sedanjega veka. Podatke za to sem vzel iz S i m.

Ljubica knjige: „Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske", na

Rieki II. 1869 str. 538-544.

Prvi sledovi javne uilnice v Slovenski se pokazujejo v stol-

nem mestu Ljubljani. V listinah tamošnjega križevniškega reda od

XIII. stoletja se omenjata dva Ijubljanska uitelja, neki Jak o b in

Volflin iz Loke. Sóla, katera je bila XIV. veka pri Sv. Jakobu tam

ustanovljena, preživela je le práv malo aša; ali 1. 1418. se je z do-

voljenjem nadvojvode Ernesta znova odprla, da bode pozneje zaetek

veje in vspešneje. V Celovci se nahaja spomin o neki soli, katera je

tam obstojala že leta 1355.
;
pozneje je bila razdvojena na plemenitaško

in na mešansko, ter poleg njiju še je bila napravljena jedna vsa nem-

ška. Za vsako je bil po jeden uitelj. Tudi v Kamniku je bila šola že

leta 1398., ker je tedaj neki Oton Stiippl tam podaril svoj vrt za mest-

nega uitelja; a v Ribnici izvestno leta 1407., kakor nam poroa
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Barkliard Zeng v svojem letopisu, da je prišedši v Kranjsko tega leta,

na ribniški soli prejel prvé náuke.

V dobi protestantizma, v drugi pol. XVI. stoletja, bilo je

po vejih mestih v naših krajih utemeljenih še vec in bolj dovršenih

šol, samo žal! da le za novoverske namene, in to po deželnih stanovib.

Taká „evangeljska" šola je bila zopet v Ljubljani leta 1565. usta-

novljena pri Leonardu Budini po osnovi Ijubljanskega superinten-

denta Krist. Spindlerja in slovenskega pisatelja Jurija Dalmatina,

s tremi razredi. Glavna predmeta na nji sta bila : latinski in grški

jezik. Ravnatelj ji je bil najprej slovenski slovniar in ustanovitelj te-

danjega slovenskega pravopisa AdaraBohori, s tremi pomoniki,

a za njim Nikodem Frišlin, kateri jo je preustrojil na pet raz-

redov, s štirimi pomoniki. Ostal nam je od nje šolski program od

8. mája 1584. 1. Uni jezik na ti soli je bil za prvá dva razreda la-

tinski, za ostala dva nemški, a v 2. in 3. razredu je bilo celo strogo

prepovedano le besedico slovenski izustiti (pravi Ljubic). Iz nekega ka-

tekizma, med 1. 1562—72. pri Jan. Mandelci v Ljubljani nemški in

slovenski za porabo staré latinské šole tiskanega, zdelo bi se, da se

je vendar vsaj nekoliko pazilo tudi na máterinski jezik. — Tudi v

Celovci je bila taká stanovska šola že leta 1563. utemeljena za ple-

menitaše pod naslovom „Collegium sapientiae et pietatis", v katero so

se sprejemali asih tudi mešani. Imela je štiri razrede, a osobje

njeno je bilo : ravnatelj, sedem profesorjev, uitelj petja, orgljanja in

telovadbe
;

poleg njih oskrbnik, kateri je v istem asu ravnal s šolo

združeno vzgajališe, kjer se je za 40 gld. letne plae sprejemalo do

dvajset mladeniev na vzgojo. Na ti uilnici predávalo se je še : he-

brejskí jezik, fizika, poéetki astronomije in morála ; za zvezdarstvo je

bila lesena zvezdarnica. Že tedaj so dijaki komade iz latinskega in

grškega deklamovali, ter v nekaterih sluajih tudi igrokaze predstav-

Ijali. Razven te in staré latinské je bila v Celovci tedaj osnovana

tudi nemška šola z jednim uiteljem. Leta 1579. bilo je še v istem

mestu utemeljeno vzgajališe za deset mladeniev, kateri so potem od

deželnih stanov prejemali pomo, da si morejo na vseuiliši dobav-

Ijati višje náuke, no s pogojem, da pozneje stroške zánje izdavane,

poplaajo s svojo službo. Leta 1573. pak je v Celovci beli svet za-

gledala prvá ženská šola v Slovenski ; a še druga nemška se je po-

kazala tedaj tudi z jedaim uiteljem, v tem ko sta v isti dobi óni

dve že obstojei, stará latinská in nemška bili oskrbljeni vsaka z jednim

pomocníkom. Mestni odbor, kateri je zánje plaeval stroške, upravljal

je tudi ž njimi, imenoval uitelje in dajal jim napotke.
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Ko so po smrti nadvojvode Karia (1590. 1.) za nadvojvode Ferdi-

nanda v Slovensko bili uvedeni j ezuitj e 1595. 1., prevzeli so ti duhovni

sinovi SV. Ignacija tudi ves javni pouk. Tedaj so oni utemeljili v

Lj ubi j ani alumnat in zaasni seminár, imenovan „Collegium Carolinum

nobilium" za pleminitaše in za óne, kateri so bili odloeni za duhov-

nike. Ta alumnat se je delil na dva odseka: na gimnazijo in na licej.

Gimnazija je imela šest razredov z jednim uiteljem za však razred ; a

uni predmeti so bili tu : latinski in grški jezik, za tem poetika in ré-

torika, pozneje tudi nekateri drugi ; na liceji pak so se predavale višje

znanosti. Latinšina je bila uni jezik, a najve se je skrbelo za uenje

nemšine. — Jezuite je v njih poslu odlono podpiral Ijubljanski škof

Ivan Tautscher (1580— 1597.1,); a še bolj njegov naslednik Tomaž Chrôn

(1598—1630. 1,), kateri jevtedanji stolnici Gornjem Grádu po svojem

spredniku osnovani závod „Collegium Marianum" pomnožil za bogo-

slovce škoíije svoje. — V Gorici so tudi jezuitje leta 1616. ustanovili

alumnat in osnovali poetno šolo, katera se je do 1. 1624. razArila na

petrazredno gimnazijo ; in po zalogu baróna Werdenberga je bilo tam

še 1. 1630. otvorjeno semeniše za prosjaške dijake, V nasleduje se je

oni alumnat zmerom bolj razširjal ter se je na njem uilo : jus cano-

nicum, logika, kazuistika in metafizika. Francoska vláda je ta závod

preustrojila ter poleg gimnazije osnovala licej. Ta se je zael 10. nov.

1810. 1. sedaj s pounim jezikom italijanskim, pod ravnateljstvom Petra

Nisetica (iz Starega Grada na otoku Hvaru), kateri je v istem asu
predával matematiko in íiziko ; a že 1. 1812. preustrojil se je licej

zopet na petiazredni alumnat. Avstrija ga je zopet povišala na gim-

nazijo s šestimi razredi in pozneje mu je dodala še filozofiški teaj,

dakakor z nemškim jezikom kot pounim. — Pod Francozi je dobila

tudi še Postoj ina 18. avg. 1. 1810. nižjo gimnazijo.

Raz^en do sedaj imenovanih unih závodov v Slovencih bodi ome-

njena tudi uilnica v Ruš ah nad Mariborom, katero je bil osnoval

tamošnji župnik Jurij Kozina leta 1645., zdi se, po jezuitskih naelih,

in katera je pod vodstvom vsakokratnega farnega predstojnika trajala

tja do 1. 1758. Na ti tako zvani „ruški gimnaziji — Gymnasium Ra-

stense" — šolalo se je mnogo plemenitašev, cerkvenih in svetskih dosto-

janstvenikov in slavnih možev, iz Štajerské, Koroške, Kranjske, Hr-

vaške, Furlanske, Avstrijske idr. — Leta 1758. pak je bila osnovana

gimnazija v Mariboru z uitelji jezuiti; a leta 1808. še gimnazija

(nižja) v Celji, ta mnogo po trudu lavantskega stolnega prošta Jan.

Pav. Ješenaka. —
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Za Marije Terezije (1740—80. 1.) seje zaelo nekaj delati tudi za

pouevanje preprostega národa. Po šolski osnovi, katero je ta

cesarica izdala za vso državo, bile so tudi v Slovenskí ustanovljene po

vejih vaséh Ijudske, a po mestih vzgledne šole, vse podrejene dežel-

nemu odboru, kateri je ž njimi upravljal

Kar se tie predmetov na srednjih uevnih zavodih, bili so po

odstranjenji jezuitov 1. 1773. pravilneje urejeni in še novi dodani. Po-

sebno vLjubljani sta bila dva odbora namešena kot vrhovna úprava,

jeden za teologijo in íilozoíijo, drugi za gimnazijo in glavne šole. Leta

1775. pak so izišle tako zvane „Leges Academicae" za višje závode,

po katerih seje moglo v Ljubljani dosei íilozofiško lavoriko; a L 1781.

je bila izdana nová osnova z novimi predmeti za gimnazije. Malo po-

zneje je cesar Jozef II. 1. 1784. v Ljubljani odpravil bogoslovni

teaj, in 20. októbra 1. 1785 tudi modroslovni ; no ta je oživel zopet

20. aprila 1. 1788., a oni 10. unija 1. 1791. po Leopoldu, kateri je poleg

tega zapovedal, da se v vseh stolnih mestih za šolsko upravo ústroji

posebno svetovalstvo ali odbor. Ljubljana ga je dobila že 20. aprila

1792. 1. — V francoski dobi (1809— 1814. 1.) so bili na tukajšnjih sred-

njih zavodih predmeti: veronauk, francošina, latinšina, italijanšina,

zemljepis, povestnica, raunstvo — in slovenšina.
Prej je bil, kakor omenjano, pouni jezik na vseh šolah v Slo-

venskí latinskí ali nemški, ter se je znanost Slovencem predávala v

mrtvem ali tujem jeziku. Jozef II. zadal je potem latinšini velik udarec,

ukázavší, naj se povsod pouuje v nemšini. Oitno je torej, da Slo-

vencem od straní Nemcev ni za las ni bilo pomagano k razvoju ná-

rodne uenosti. — Se le za francoske vláde je stopil naš slovenskí

jezik na polje javnega pouka. Ko je bil namre Napoleon ustrojil

„Ilirske pokrajine" leta 1809., taas so Francozi takoj v soli podrli

nemškega malika, kateremu se je do tedaj vse klanjalo. Na Ijubljanskem

závodu je postal naš Vodník prví uitelj slovenskega jezika in pisatelj

šolskih knjig slovenskih. Tedaj je národní jezik prevládal tudi v javnem

žívljenji ter mu je i v državnih zakonih i naredbah i v sodstvu bilo

odloeno dostojno mesto. *)

No kako je postalo zopet vse pod Avstrijo, je znano.

*) Da je res, kar g. pisatelj trdí v zadnjem stávku, vidimo iz tega, da so

se za fancoske okupacije celo razsodbe vojaškega sodiša izdavale v slo-

venské m jeziku, o emer blagovoljne bralce svoje o pviliki prepriamo s tem,

da objavimo tako vojaško razsodbo v slovenskom jeziku. Uredn.
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Oséhlo evetja
YTY

íesenskih róž dehtéih je iz vta H
Poslala nje dobrotna roka meni.

Dragí mi cveti zdaj so prinesení,

Ko zima pot si brez ovínkov rta.

A vladaj krog pušoba razprostrta

Utrujeni prirodi, osamljeni,

Veselje v sobi moji zapušeni
Našlo je vráta na stežáj odprta.

Oj, naglo, vé, cvetíce, izgubite

Lepôto in prijetno vso vonjavo,

Ki dneve májeve nazaj mi klie.

A še suhé svedókinje bodite

In oznanjujte nje Ijubezen pravo,

Katera mene v lepši svet zamie.

XX.

|ripoveduje svet o dobi stari,
j

Da mrtvecl so ráke ostavljali

In Casih se Ijudera prikazovali,

Svaréi jih, branéi bližnji kvári.

Kdor bal se, da nesreCa ga udari

In sklésti upanje njegovo v káli,

Lehkô se je otel, ker glas mu dali

Mrlíi, kdaj opasnost zavihári.

Iz moje se minulosti globíne

Pogostoma dvigujejo prikazni,

Svarée ne, srcé samo strašée.

Ko duh moj gleda médle te spomíne
V sedanji dobi, záme neprijazni,

Propasti bolj še gôtov sem pretéóe.

XXI.

aesede meni cesto, ne zameri,

Polzé iz ust zbadljive in osome,
Pretresajo ti duše dnó pokorne
In v trdni te majó do mene veri.

A najosomejših besed naperi

Rezkóst bolesti moje neumorne,
ez svojega.srcá jaz misii vzoiuie

Oblasti nisem dal še nikateri.

Preóster sem, kar dobro vse mi znano,

A tega ti, verjemi, nisi krivá.

Saj bitja tvojega poznám blagôto.

Krog sebe le pogléd moj neprestauo
V srcé po kaplji strup morílen vliva,

Ki govorjenje vse pojí z grenkôto.

XXII.

|ebó v megläh, grmí, vse vprek se bliska,

Pogubna med dežévjem padá toa,
^Na polji klas, po vrti cvet bijóa,
Razljúeni vihár buí in piska.

Minila je nevihte zlôbna stíska,

Zasveti solnna lu prijazno zróôa,

V valéh potoka naglih se tresóa,
In duša spet olajšana zavriska.

Omlaeno poljé, unien v vrti

Ves bodi cvet, saj asih še odžene,

Však dan med gromom ne vihrá dežévje.

loveku, vpísanému v knjigo smrti,

Pomoci ni dobiti mu nobene,
Drevo je, ki mu skléšeno vejévje.

xxín.

ppéšam skoraj, truden že v pokoji

Rad spával bi, poil si od težave

Naj tudi brez estí vojšák in sláve,

Pozabljen po junaškem vroem bóji.

Do vencev žélja v prsih mi ne roji,

Mladóst imá le takšne izkušnjave,

A jaz je v slavo nimam vére pravé.

Preradí ninost j i krijó ovóji.

Ne bodem tožil, kadar mo opéša

In izpustí oróžje iz desnice,

Ki suem je v blagínjo domovine.

Srcé morí mi žalost, ker pogréša
Bojníkov in zašítnikov pravice

Obilnejšega broja iz množine.

XXIV.

^rcé mi ne prestane brepeneti

Po vzorih svetlih, vzvišenih življenja,

e tudi pódlost éznje svoj razpenja

Zasméha plášek, željna jih zastretí.

Lepôto v islíh spómladno imeti.

Do tega ni Ijudem, ki hrepenenja

Prepolno je srcé jim, kdaj zaraenja

Jese daróve s spómladnimi cveti.

Na vseh daréh jeseni hvala bodi,

Cvet je prijeten, sad samo koristi,

Dozórjen klas in grôzd budita petje.

A slast naj vzvišenejša vse nas vodí

Ter misii, hrepenenje naše isti

:

Hvaležni sad, veselí glejmo cvetje.

Jos. Cimperman.
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Kako so naše oéete v vojake jemali.

Spisal Ivan Vrhovec.

arsikatero težko breme je trio oete naše, a pac nobene teže

niso utili bolj živo, nego vojaško dolžnost. Z vojaško suknjo

se rojak naš že od nekdaj ni mogel sprijazniti. Pac se je

skazoval neustrašenega junáka, kakeršnih Grki in Rimljani niso imeli

boljših, ako so se zasvetile grmade po gorah in oznanjale, da je Turek

prilomastil v deželo. Ko pak je nevarnost odbil in Turka zapodil iz

dežele, odpasal si je zopet me, obesil puško na steno ter prijel zopet

za plug ali motiko. M jedenkrát niso naših prednikov poklicali v boj

zoper Turka, da ne bi bili pridrli v polnem številu na kraj, kjer je

bila nevarnost najveja. Neustrašen in rad pak je hodil Slovenec mi-

nulih stoletij v boj le na domáci zemiji, toda izgubil je bil ves pogum,

ako so ga poklicali iz dežele v tuj svet, med tuje vojake. Že Valvasor

je vedel praviti o veliki antipatiji rojakov svojih do vojaštva ter jo

razlagal ne morebiti s strahopetnostjo, saj jih je pac poznal ; bil je

aam vojaski poveljnik in znal je ceniti junaštvo móž, katere je vodil

v boj. Njegova sodba, da jemlje Kranjcu veselje do vojaštva samo Iju-

bezen, ki ga z vsemi momi veže na domovino njegovo, zanesljiva je

torej dovolj. Naši predniki, neustrašeni, kadar je pridrla turška sila v

deželo, poskusili so vsa dovoljena in nedovoljena sredstva, da bi usli

vojaski suknji, kadar so jih klicali v tuje polke in v tujo deželo.

Odkar so se namre v Evropi ustvarile stalne vojne, odpošiljati

80 morale tudi posamezne dežele avstrijske odloeno jim število vojakov.

To število ni bilo vsako leto jednako. Avstrijski knez je naroôil n. pr.

1. 17.37., da mu zberó vse avstrijske dežele 20.000 vojakov; to število

je bilo nekako normalno, dasi tudi n. pr. 1. 1739. ni zahteval ve kakor

6000 nasproti ternu pak 1740. leta 25.000 móž.*)

To število se je razdelilo na posamezne dežele. V deželnih zborih

se je sklepalo potem, naj se li zahtevano število dovoli, ali ne. Ker

se je le redko kdo oglasil prostovoljno, bilo je deželam jako težavno,

zbrati potrebnih vojakov. Zato se je le redko kdaj zahtevi takoj pri-

trdilo. Ko je došel v Ljubljano deželnemu glavárju cesarski reskript,

s katerim se je objavilo zahtevano število, sklical je deželni glavár

zbor, kateremu se je bilo posvetovati o cesarjevi zahtevi. Deželni

zbor je sklenil skoraj vselej odšipniti nekoliko od zahtevanega števila.

*) LandtagsprotocoUe Bd. 47. Fol. 201. Deželni arhiv kanjski.
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L. 1737. n. pr. dati bi bilo vsem avstrijskim deželam 20.000 móž,

kranjski se jih je prisodilo 723. Deželni glavár, ki je izrekal v de-

želnih zborih ob vseh stvareh prvo besedo, objavil je stanovom, da se

mu zdi to število previsoko, ter je svetoval, naj bi se dežela vedia tako,

kakor se je Štajerská. Ti se je to leto prisodilo 1736 móž, a v

zboru se jih je dovolilo le 1000. Ce je Štajerská tako storila, zakaj

bi tudi Kranjska ne. V prímerí s Stajersko, ki je odbila torej vec kot

42''/o zahtevanih vojakov, spodobilo bi se Kranjski dovoliti le 400 móž;

a da se ne bi niti najmenj dvojilo o požrtvovalnosti kranjskih stanov,

zato je priporoal deželni glavár, naj stori dežela celo vec, ko Štajerská,

ter dovoli 100 móž ve, torej 500 in sicer teh 100 móž „in nátura", s

imer se bodo stanovi še bolj prikúpili, kajti Štajerská ni dala „in

nátura" ni jednega moža, ampak odkúpila se z dotino svoto.

Z denarjem odkupovati se je bilo takrat popolnoma navadno in dosti-

krat se je ustreglo s tem obema, cesarju in deželam. Cena vojakov

je bila razlina, letos visoka, drugo leto nízka, kakor sedaj živina na

sejmu. Ko je poslal cesar Stajercem ono leto (1737.) zahtevo, da mu
morajo posiati v vojsko 1736 vojakov, doloíl je ob jednem tudi ceno

za vsakega vojaka, ko bi se hotela namre dežela odkupití. V tem

sluaji je zahteval za vsacega vojaka po 61 gld., toda Štajerci so

tudi od te cene nekoliko odšipnili ter obljubili, da ne dadó za moža,

ki ga ne bodo poslali „in nátura" k vojakom, vec kot 56 gld.

Po tem vzgledu, svetoval je deželni glavár, ravnali naj bi se tudi

kranjski stanovi. Sto móž privoliti „in nátura", káže že zavoljo tega,

ker so se kranjska mesta in kranjski trgi v deželnem zboru izjavili,

da so popolnoma izžeti, da ne morejo v denarji nikakor ne pripomoi,

pac pa da hoejo nabratí doloeno jim število „in nátura". Vrhu tega

je navedel deželni glavár še drug uzrok. Narejenih je bilo namre že

petdeset vojaških oprav, za katere niso mogli dobiti vojakov ; sicer pak

ima dežela nakupljenega še ranogo suka, ki ni za nobeno drugo rabo.

V tem zmislu je deželni zbor tudi sklenil ter poslal 22.400 gld.

za 400 móž ; s íem pa se cesar ni zadovolil, temve zahteval popolno

ceno, 61 gld. za moža. Deželni stanovi si niso mogli drugae poma-

magati, dovoliti so morali še nedostatek 2000 gld.*)

Brez ugovora so stanovi zahtevano število le redkokrat dovolili.

Za leto 1740., v katerem je potreboval cesar iz avstrijskih dežel 25.000

móž, morala bi bila Kranjska dati 904 môže; vrhu tega pa še 92 ki-

rasirskih in 46 dragonskih konj. Ker se ji je óna pot, po kateri se je

zasukala po vzgledu Štajerské leta 1737., tako slabo sponesla, poskusili

*) Landtagsprotocolle Bd. 47. F. 81.
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SO stanovi sedaj drugae. Dejali so, da se jim je v primeri s Koroško,

kóji seje prisodilo samo 1302 móž, zgodila krivica; ako bi se bilo práv

raunilo, ne zahtevalo bi se ve kakor 868 móž, torej je dežela oškodo-

vana za 36 móž, kar se ji sicer godi že ve let. Stanovi so zraunili,

da bodo stali oni 904 možje 55.144 gld., konji pak 25.489 gld. ; vse

novaenje tega leta je tedaj stalo deželo 80.633 gld.

A s tem se vojskinim zahtevam še ni zadostilo; vojskini minister,

e ga smemo tako zvati, zahteval je vrhu tega še doneskov za artile-

rijo in generálni štáb zunaj dežele, utemeljeval pak je to terjatev s tem,

da dežela to leto ni niesa trpela od kuge, ki je morila druge dežele ia

da se ji je vrhu tega prizaneslo to leto z ukvartiranjem vojakov.

To zahtevo je pak deželni zbor odlono odbil, toda s tem ni kar

niesa dosegel, razven da je na videz dokumentoval, da ima on pravico do-

voljevati. ali ne dovoljevati; napósled je pa vendar cesarjeva obveljala.

Tretja zahteva je bila tako zvani turški davek (Túrkenpfennig).

Cesar je zabteval 120.000 gld., stanovi pak so dovolili le 72.000 gld.*)

Ker bi nas te obravnave privele predale od našega predmeta, prihra-

niti si jih hoemo za drug pot : zdaj se pa vrnímo k náboru.

Kadar se je torej dovolilo vojaštvo „in nitura", razdelilo se je

vojaštvo na posamezne grašine in posamezna oblastva, katerim je pripäl

nalog, ozreti se po mladih, za vojno sposobnih Ijudeh. To pak je bila

jako sitna in težavna stvar, kajti treba jih je bilo I o vi ti. A loviti so

se le smeli v Ljubljano brez kacih pisem došli tuji rokodelci, postopai,

hlapci itd. Mnogo mladih Ijudij pak je bilo vojašine prostih. V Ljub-

Ijani n. pr. so bili prosti vsi mešanje in njihovi sinovi, deželni urad-

niki in sluge, službujoi ali v kaki deželni službi, ali samo pri kacem

plemenitaži, v zadruge vpisani rokodelci, kmetje, katerih pak v Ljub-

Ijani seveda ni bilo veliko, napósled duhovniki in pridni dijaki. Gledé

lenuhov pak je (1. 1805.) moralo šolsko vodstvo predložiti inienik ónih,

ki so dobivali vekrat dvojko. Po 16. toki konskripcijske sisteme

uvrstiti so se morali taki v vojake. Višja oblast je zaukazala magi-

strátu, naj naznanjene dijake poloví ter dostavila upanje, da se to zgodi

na skrivnem, brez suma in ne, da bi Ijudje drli skupaj. Nekateri na-

znanjenih dijakov so bili še le po 13 let stari. ZlasLi pridno so pre-

žali na slabé dijake. Leta 1802. so zasaili nekega 18 let starega di-

jaka, ki je kvartál v neki kmi na dunajski esti od 5-8. ure zveer.

Na rotovž priveden in vprašan, zakaj že ve tednov ne hodi v šolo,

dejal je, da meni iti v Trst v neko prodajalnico. Potrební denár mu
je dosedaj pošiljal oe, a zadnji as je prodal svoji dve žepni uri, da

*) Landtagsprotocolle Bd. 47. Fol 253, 259.
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je mogel kvartati. Magistrát je sklenil vtakniti ga v vojake. Leta 1806.

se je prepovedalo ujetnike na rotovž goniti v verigah, ker se s tem

sovraštvo do vojaškega stanu le še pcdžiga in se Ijudje strašijo.

V kolikih zadregah so se nahajala oblastva in grašine, pojasnu-

jejo nam magistratova poroila in deželnozborske seje. L. 1804. je me-

rala dati Ljubljana 10 móž. V tajni seji se je sklenilo na rotovži, da

jih ho'lo lovili v noci od 16. do 17. apríla, a priporoalo se je, ni be-

sedice ziniti o tem, sicer bi mladi Ijudje vsi pobégnili iz Ljubljane ; vrhu

tega naj se lov vrši kolikor mogoe tiho in brez vsega hrupa.

A za vojake godni so navzlic tému vendar le še o pravem asu
zvédeli za magistrátov sklep, in ko so se razkropili birii po krmah
in zasebnih hišah (kajti imeli so celo pravico, Ijudi jeraati iz postelj),

prestregli so to no samo dva in do 26. majnika še le šest, med njimi

tudi necega tiskarskega uenca. Njegov gospodar, tiskar Retzer, prosil

je zanj, naj mu ga izpusté, ker se je fánt pri njem že dve leti in pol

uil. Ako mu ga ne dadó nazaj, moral bo tiskarno zapretí, ker je ne-

mogoe v Ljubljani dobiti tiskarskih pomocníkov.

Kaj se je zgodilo ž njim, ne vémo, kajti rokodelski pomoniki

so se smeli jemati v vojake, le trgovski stan je bil za svoje pomonike

oprošen tega bremena.

Se le v naslednjih mesecih se je posreilo magistrátu priti 21 mla-

dim Ijudem do živega, od kojih pak jih je bilo le 6 sposobnih za vo-

jaštvo. Magistrát se je obrnil vsled tega do višjega oblastva, naj mu
spregleda óne 4, ki mu jih še manjka; pri tem pak je kaj slabo na-

letel. Dobil je práv osoren úkor, vendar pak ne še tako osornega, kakor

leto pozneje, ko je moral nabrati 41 móž. Okrožni úrad mu je odgo-

voril: „Ako se ne bode do 8. novembra (odlok je datovan od 24. ok-

tóbra, torej je imel magistrát 14 dnij aša) dopolnil primankljaj no-

vincev, ustavila se bode gospodii županu in svetovalcu, komur je ta

posel izroen, plaa, in se bo pri višjem oblastvu prosilo, da se od-

stavita „ab officio*, ker pa bi se ne bilo treba práv ni potruditi, da

bi se nabralo od 10. septembra pa do danes 41 móž".*)

Ravno také preglavice je delal nábor po kmetih. L. 1741. so

tožili stanovi, da je nemogoe dati vojake „in nátura", dokler ne bode

v deželi stalne milice, s katero bi se, ko bi druzih primanjkalo, napó-

sled lovili tudi kmetje (Huebsässige), kar se je sicer že vekrat naglašalo.

Kmete z njihovih kmetij jemati pak sicer nikakor ne káže, ker bi trpel

cesar sam pri tem najve škode. Blagovolil naj bi se le spomniti, kakšen

vriš je bil po kmetih leta 1731. in da na Stajerskem celo vojaki niso

*) Mestni arhiv F. 90.
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niesa opravili proti kmetom. Leta 1735. prigodilo seje pri náboru mnogo

pobojev in gosposke po kmetih so se bale, da bo kmet za orožje zgrabil

in se ž njim po róbu postavil. Dasi tudi se jih je veliko priprlo in bi

se jim bili poboji lehko dokázali, vendar se jih gospôda ni upala tožiti

in izpraševati, ampak jih je izpustila, ravno ker nima vojaške pomoci.*)

Leta 1738. tožil je deželni zbor: Novaenje „in nátura" je sila

težavno
;
jeden novinec se oddá, trije pa uidejo in še ta jedni popiha

jo po navadi kmalu. Poskusilo se je s prostovoljci, a oglasilo se jih

je le 5, potrebovalo pa se jih 217. Vrhu tega je letos še slabá letina,

kar dela Ijudi celo merne. S Hrvaškega jih je mnogo k Turkom po-

begnilo, ker so se vojašine ustrašili ; to pak le nápade Turkov godí.

Lani (1740.) sta si dva Gallenbergova podložnika posekala prste, samo

da jima ni trebalo iti v vojake. V Polhovem Gradci so se kmetje on-

dotnemu oskrbniku résno po róbu postavili. V Velesovem je ujeti no-

vinec ónega, ki ga je gnal v grašino, ubil po poti. Ti dogodki pac

jasno priajo, da se brez vojakov ne opravi ni. Gosposka seje že po-

trudila dobiti vojakov „in nátura", pisala je v Gradec, naj se ji pošljejo

vsi potepuhi semkaj. To je bil še najboljši pot preskrbeti se z novinci;

Kranjska jih je dobila tem potem 170, poprej pak jih je imela že 25

ujetih.**)

Ker se je bilo 1. 1738. bati, da bi utegnili zaprti novinci pobeg-

niti, prosili so cesarja, naj kar najhitreje pošije vadne uitelje (Exer-

ciermeister), eš, da se je prigodilo že vekrat, da so ujetníki razdrobili

vráta in ubežali; nevarnost je pak to pot tem veja, ker jih je

skoraj sto skupaj. Ce uidejo, pripísala bo dežela škodo cesarju, ker ni

poslal o pravem asu starih vojakov, da jih kroté.

Ti novinci so se poslali cesarju, ki je zahteval veliko veje ste-

vilo, z opravienjem, da je dežela storila, kar je le mogla, in da ve
storiti ne more. "V tacih razmerah je kmalu kateri zadostoval ; vprašalo

se ni delj o njem, da je le fizino ugajal. Tudi zloinci so se smeli

oddajati kot novinci, le rabelj jih še ni smel v roki imeti in pa na

galeje niso smeli še biti obsojeni. V Bakru (Buccari) so zvédeli 1. 1739.,

da išejo na Kranjskem novincev
;

pisali so deželi in ji ponudili dva

hudodelca, ki so ju iraeli tam zaprta. Dežela je segla takoj z obema

rokama po njiju; odgovorila, naj se ji takoj pošljeta ter plaala stráž-

nika, ki sta ju spremljala, po 24 kr. na dan.

Kdor je mogel in znal, odtegnil se je vojaški suknji. Gledé pra-

vice do kacegä ujetega novinca, spoprijele so se dostikrat celo gosposke

*) Landtagsprotocolle Bd. 47. Fol. 252.

**) Landtagsprotocolle^Bd. 48. Fol. 707—708.
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med seboj. Na Koroškem so priprli in hoteli vzeti k vojakom kranjske

podložnike, a dežela se je oglasila, da ima ona prvo pravico do njih.

Vrbniški olnarji so zahtevali, da so vojašéine prosti; magistrát je brá-

nil rokodelce od vojašine ter se zaplel z deželo v prepir. Vsled ce-

sarske svobošine so bili delavci po rudokopih, fužinah in fabrikah vo-

jašine oprošeni. L. 1757. je imel neki Cappus pi. Pichelstein na Po-

Ijanah tako zvano „solitarsko plantažo" (Salniterplantage, Salniterfabrik).

Ko se je ulo o vojaškem náboru, umaknilo se je pretei nevarnosti

nekoliko delavcev v to tovarno. O dveh med njimi pak je magistrát

trdil, da ima on do njiju prvo pravico, kajti cesar je oprostil samo za

tehnina dela sposobne, ne pa navadnih delavcev; ker jih pak Kapus

ni hotel .dati iz rok, pritožilo se je mesto do cesarice Marije Terezije.

V ti pritožbi se magistrát ni bal cesarici naravnost povédati, da

poskušajo Kranjci vse, da bi le vojašine bili prosti; takoj, ko zautijo

kaj o náboru, poskrijejo se po fužinah in rudnikih in fabrikah. Zatem

je utemeljeval pravico svojo do imenovanih dveh delavcev, eš, da se

sme sicer však poJložnik (Erbhold) prostovoljno oglasiti k vojakom, in

bilo je na Kranjskem že od nekdaj obiajno, da so smeli grašáki in

gosposke, ki niso mogli domá dobiti potrebnega števila novincev, ku-

piti tudi tujega podložnika, ter ga zase asentovati, zlasti zato, ker je

vsakemn polku prostovoljec mnogo mnogo Ijubši, kakor prisiljenci. Pri tem

pak so se dostikrat vneli prepiri med posameznimi gosposkami. Stolní

kapitelj n. pr. je reklamoval jednega svojih podložnikov, ki ga je vzel

smledniški barón v vojake. Tudi magistrátu se je že kaj tacega pri-

godilo. Plaal je prostovoljcu 70 gld., a izgubil je ta denár, ko se je

prostovoljeva gosposka oglasila zánj ter ga zahtevala nazaj. Le takrat

ima tudi tuja gosposka do koga pravico, e je že živel najmenj deset

let na njenih tleh.*)

Lehko pak nam je umljivo, da so se mladi Ijudje vojaške suknje

tako zeló báli, ker se je še le z odlokom 14. majnika 1. 1802. odpra-

vil.), naredba, da je bil vojak zavezan, služiti vso svoje žive dni ; dolo-

ilo se pak vendar še ni, koliko let je moral služiti odslej. A še ta

as se niso upali po konéanem náboru zopet na svetlo prišedših kazno-

vati, ker so se le-ti zbirali v tolpe in se s silo ustavljali kázni. Zato

se je duhovnikom zankazalo , naj poucujejo Ijudstvo z lece, kako

škodo trpé taki ubajalci, ker ne morejo niúesa prodati, kupiti, v najem

vzeti, niesa podedovati, ali pak jih celo lehko postrelé. Vrhu tega naj

jim še posebno zabiuJBJo, da se ti od božje previdnosti j im odloeni

astni usodi ne bodo nikakor mogli odtegniti. Prej ali slej jih bode

*) Magistrátni arhiv, fasc. 1—6. magistr. akt.
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gotovo dosegla. Okrajni komisarji naj skrbno na to gledajo, da se ta

cesarski úkaz v resnici izpolnuje ter naj imenoma oglašajo v tem oziru

pridne in tudi nemarne duhovnike. Tistim, ki pomagajo mladim Iju-

dem uhajati, ali óeló zbirati se v tolpe, zažugala se je kazen od treh me-

secev do petih let. Vsacemu srenjskemu sodniku, ki bi zasail v kaki vaši

fanta brez potnega lista, obljubilo se je 20 gld, ; ta denár pak se bode

plaal z imetjem zasaenega ali pa ónega, ki ga je prikrival in pod

streho jemal. Ce pak se bo moglo kacemu sodniku skazati, da je ka-

cega beguna prikrival, kaznoval se bo prvikrat kot prikrivatelj (bržkone v

denarji) drugi jih bo dobil po petindvajset na zadnjo opiát, tretji pak bo

plaal talijo. Gosposke pak naj si druga drugi pomagajo loviti novince.*)

Kako pa so po kmetih raožje v imeni gosposke lovili mladenie,

da bi jih vteknili v vojaško suknjo ; kako so skúšali zlasti tistega dobití

v pest, do katerega je imel posestnik ali grašák kako sovraštvo in

kako kruto so ravnali z ujetimi — vse to je bolje, nego raorem jaz,

opísal pokojní Juric v klasini povestí svoji, v „Domnu".**) Ta nesrecni

Domén je pravi tip za vse tiste milovanja vredne mladenie slovenské,

ki so dorástli vojaška svoja leta in na katere je prežala gosposka,

kakor na divjo zver, da jih pošili v vojake.

A ne samo pri nas v Avstriji, po vsi Evropi je bila navada loviti

mladenie. Posebno na slabem glasu v tem oziru je bil pruskí kralj

Friderík Viljem I. (1713— 1740.1.), ki ni lovil samo po svoji državi,

ampak je vojaške lovce skrivaj pošiljal tudi v tuje dežele na loveški

lov, zarad esar bi se bil do malega zapletel z Nizozemsko v krvavo

vojsko. Njegova poželjivost po krepkih, zlasti velikih in dolgih mlade-

niib je bila tolika, da se za njegovega vladanja noben mladeni, ki

je meril blizu sežnja, ni úpal potovati po pruskih deželah, ker se je

vekrat dogodilo, da so pruské gosposke takega dolgína, e je bil tudi

podanik tuje džave, kar pograbile ter ga posilile v pruské vojake. In

vsi upori in protesti tujíh poslancev so bili potem brezvspešni.

Kakor mnoge druge stvari, tako je tudi nain novaenja
popolnoma predmgaila francoska revolucija. Carnot je bil 1. 1793.

vzdignil rno vojsko (levée en masse) in generál Jourdan je nekoliko

pozneje izumil kon škripci j o ali popis vseh vojašiní podvrženih mla-

deniev. In s to je prenehal neloveški loveški lov; kajti kmalu so

za Francozi uvedie konskripcijo vse evropske džave, ki je potem ostala

do denašnjih dnij, ko se je uvedla splošna vojaška dolžnost.

*) Mestni arhiv, fasc. 90,

**) Glej Jurieve zbrane spise, III. zvezek, 9—113. str., in tudi II. zv. str. 236.
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Agitátor.
Roman.

Spisal Janko Kersnik.

Trinajsto poglavje.

akor strela iz jasnega,»tako je zadelo Bolétovo pismo Hrnsta.

Poklical je Korea in mu molé pokazal liste, katere je bil

malo prej prejel. Tudi ta je prebledel in se zopet zarudelv lice,

in ni vedel, kaj in kako bi izpregovoril.

„Sedaj smo izgubljeni!" vskliknil je odvetnik.

,,MÍ8lite li, da bo Bolé priskoil našim nasprotnikom?" dejal je

Kore skoraj bojee, ker je util, da je on uzrok temii polomu.

,,0n je nagle jeze, in — verujte mi — tega nam ne bo odpustil.

Jaz sem seveda — nedolžen ! Pa najbolj neumno je to, da mi Vi

niste zaupali. Zakaj mi niste razodeli razmer Svojih?"

,,Ko bi šel takoj k njemu? Povedal mu bom in ga preprial, da

Vam ni bila trohica znana!"

Hrast je malo pomislil.

.,Ne, ne, tu je vse zastonj ! Vráta Vam bo pokazal, in sedaj je

sigurno vse prepozno! Oh, te nesrene — vražje volitve!"

Rekši je vrgel polno pest aktov in pisem, katere je v naglici

zagrabil, po mizi, da so križem odleteli.

,,Prepáli bomo in vrhu tega sem se sprl z najboljšim prijateljem,

katerega sem imel tu v trgu."

„Vse še ni izgubljeno, gospod doktor! Notár mi je malo prej

povedal, da je pridobil zopet dva glasa, hišno svojo gospodinjo in svo-

jega evljarja, Kopitarja!"

„Pojte, pojte!"

„Le delati, agitirati je še treba!"

Hrast je tekel dvakrát po sobi gori in doli.

„Povéjte mi vendar, gospod Kore, kateri vrag Vas je motil, da

ste prieli také neumnosti z Milico? Da bi resno mislili . . .

„Gospod doktor!" vskliknil je razdraženi koncipijent.

„Oh kaj ! Da bi resno misUli — študirali bi. izpite svoje konali,

potem še le se lotíte takega dekleta! Sedaj pa — kaj pa ste sedaj?"

Kore je bil razdražen, jezen, a ob jednem vendar nekako potrt;

Skúsil se je premagovati.

„Kaj pa — sedaj ! Sedaj le delám in agitiram za Vas, in za naše

dobro, narodno preprianje !" dejal je pikro.
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„Haha," posmelinil se je doktor, a zinil ni besedice. Stal je pri

oknu in bobnal po steklu.

Kore je hotel oditi.

„A kako je Bolé zvedel vso to stvar? ' vprašal je naglo doktor,

ne da bi se obrnil.

„Niti slutnje nimam ; a povedala mi bo Tilhova Barba."

„Skúsite! Pa še nekaj ! Yédeti nara je treba še nocoj, kaj je

ukrenil Bolé; to je važno in odloevalno. Ako nam je oiten nasprotnik,

potem bode bolje, da ne kandidiram!"

„Kaj pa mislite vendar! Ce nam bo tudi nasproten, vsekako je

treba poskusiti."

„Boderao videli!"

Kore se je poslovil. Delati ni mogel vec; bil je tako poln raznih

vtisov in util, da je moral ven iz zaduhle sobe pod milo nebo na

isti zrak. Pa ne samo to — govoriti je hotel tudi s pismonošom,

8 Tilhovo Barbo, in napotil se je v sotesko za Medenovo pristavo.

Sreal je bábnico že pri uhodu v sotesko, dejala je, da se je

namenila k njemu, ter potem brž zaela razkladati vse, kar se ji je

bilo tekom véerajšnjega in denašnjega dne pripetilo; kako jo je ulovil

koncipist Ruda, in danes zopet grašák. Napósied je pošepnila Koreu
na uho, eravno brez potrebe, ker nikjer ni bilo videti žive duše

:

„Gospodina bi rada z Vami govorila; zveer v mraku pridite tja za

grád, že veste kam, tja, kjer sta bila zadaji; Vi bolje veste nego jaz."

„Ali nocoj?"

„Nocoj — glejte no, kedaj pa — vprašala pa nisem — pa bo

že nocoj, ker se je gospodini tako mudilo.

"

Kdo je bil srenejši od Korea ! Da mu je bila Milica vrnila

njegovo pismo, ni ga žalostilo, nego še vesel je bil teh zaprek, ki so

se nastavljale njegovi Ijubezni; saj je védel, da ga deklica Ijubi, kakor

le Ijubi prvá Ijubezen, in slutil je, da ji bode oetov upor le še utr-

jeval ta ut. Umel je tudi takoj, da ga hoe pri ribnjaku priakovati.

Napotil se je proti veeru tja po stranski stezi, kjer se ni bilo

bati, da bi sreal koga, in dospel je ob doloenem asu k ribnjaku.

Milica je bila že tam.

„Ni práv, da sem Vas vabila semkaj, pa povédati Vam móram, kako

je vse to prišlo I" dej i la je hlastno, ko jo je bil on burno pozdravil

in prijel obe njeni roki. Stala sta na mestu, kjer sta se bila prvi

poljubiln.

„Védite, Elza, Medenova gospá je oetu vse razodela! Kje in kako

je ona zvédela ..."
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„Oh, to vém pa jaz!" hitel je Kore.

Sedaj je bila vsa spletka obema jasná. Njt-n uzrok pa je Kore
takoj uganil.

„Volitev, volitev, ta nesrena volitev!" vzdihnil je potihoma.

„Da, da, to sem jaz vedno trdila!"

„Pa maševati se hoemo, naj velja kar hoe ! Meden mora pasi."

„Oh, pustite to! Andrej, obljubite mi, da pustite vso scvar !•'

„Katero? Volitev? Ni mogoe, Milica!''

„Oh, obljubite mi, saj je prvo, kar Vas prosim! Oe so že tako

razburjeni - sedaj so v trgu pri kaplanu gospodu Antonu, in . .
."

„Kaj, pri Antonu?" vskliknil je Kore ves preplašen.

„Da, popoludne so se odpeljali tja, in do sedaj jih ni bilo še

domov !"

,,Potem je pa slabo za nas; oh, nesreni rod!*'

,,Pustite jih, naj sami izbojujejo, kar imajo med seboj ; ne hodite

med nje — to sem Vas hotela prositi. Saj bo se lehko vse dobro !"

Kore je komaj ul dekliine besede. Zavest, da bode Bolé sedaj

v istini oiten nasprotnik Hrastov, razburila ga je silno.

,,Milica," dejal je po kratkem molku, „Vi ne veste, kaj je to,

ako lovek posveti vse svoje sile, vse svoje strasti jedni sveti ideji,

ako mu dušo polni vroa, pekoa želja koristifi národu in domovini,

pri tem pa mora gledati, kako se po branjevsko ravna s to zavestjo,

kako sleparsko se istá uporablja za sebine strankarske namene!"

Deklica ga ni umelá, toda strastni ogenj, ki mu je žaril v oeh,

bil bi jo skoraj navdušil in razvnel, ko bi njena skrb ne bila veja,

da zabráni pretei ocitni razpor med svojim oetora in tem strastuim

Hrastovim agitatorjem,

„Vi pravite, da Vas naudaja povse le skrb za domovino," rekla

je nekako bojee in sramežljivo, ,,in mene — mene pa ne Ijubite?"

„Milica!"

,,Odgovorite mi!" hitela je pogumneje.

„Ljubim Vas, to veste, kakor jaz," dejal je Kore, in njegovo

posteno oko se je ujelo z njenim.

„Tn zakaj mi ne morete izpolniti želje, zakaj me ne uslišite in

se ne izognete boja, kateri nama ne koristi, in kateri bo tudi z laj za

Vas brezvspešen — kakor sami trdite?"

„Ne morem!" rekel je agitátor svojeglavno in povesil oi.

Deklico je posilil skoraj jok.

„Vi me siUte, da Vam še nekaj povém!" dejala je ihtee in zg,-

krila svoj obraz.
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„Oe pravijo, da imate Vi najmenj pravice siliti se v te stvari —
pravijo, da morate skrbeti najprej zase, in to so mi oitali tudi zarad

Vašega pisma!"

Kore se je stresnil in povesil glavo. Danes je že drugic ul
jednako oitanje — toda sedaj je bilo bolj pekoe, nego prvo.

Krátka, a múna tisina je bila nastala.

Deklica se je prvá obrnila zopet k Ijubljencu, in svoj rndei obrazek,

na katerem je bilo pol joka pol smeha, naslonila na njegovo ramo.

„Andrej!" šepnila je poluglasno

On se ni mogel vec ustavljati. Objel jo je strastno in ji polju-

boval oi in ústni,

„Da, da, Milica, jaz te bom ubogal," dejal je potihoma. Bilo je

prvi, da jo je tikal, in nje se je pri ti besedi tudi polastil uden,
sladak ut.

Z gradia je zapel zvonec, ki je klical pošle k veerji.

„Hvala ti, Andrej! Lehko no!"
„Lehko no!"
Loila sta se naglo On je postál še nekoliko trenutkov na obrežji

in zri za njo, dokler njeno belo krilo ni izginilo za zeleno vrtno ograjo.

Štirinajsto poglavje.

Istega veera je doktor Hrast dolgo priakoval svojega koncipi-

jenta. Tako je bil nemiren, da se mu niti veerjati ni Ijubilo, niti

govoriti z ženo. Vjednomer je hodil k odprtemu oknu ter zri na ulice,

e li že prihaja Kore V jasni meseini se je videlo dale, a Korea vendar

ni bilo ugledati. Napósled je hotel odvetnik ven v krmo, kjer je mislil

dobiti Andreja. Šel je res, akoravno ga je žena ustavljala, eš, da se

bo še bolj razburil, v italnico, a tam tudi ni našel koncipijenta. Nihe
ni znal, kje je. Domov vraajo se povprašal je doktor v Korenovem

stanovanji po njem, a zaman. Silno nejevoljen je prišel domov.

Druzega dne je bil Kore ob navadni uri v pisarni.

„Kje ste hodili sinoi? Kaj novega, kako stojimo?" hitel je Hrast

z vprašanji,

„Obupal S(^m — slabo, slabo za nas ! Najbolje bo, ako odstopite

od kíindiditure!"

,Kaj, Vi to svetujete, Vi?"

„Da, preprian sem, da propademo; Bolé se je zvezal z Antonom,

in potem lehko sodite sami."

„A dobro! Odstopil pane bom; e hoejo , naj imajo boj! Ce

propadem, propadem pa astno!"
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„Jaz bi dejal, gospod doktor, da bo morebiti za vse bolje, ako od-

stopite," ugovarjal je znova Kore.

„Kdo Vam je vdihnil to misel, kdo Vas je prerodil v ti noci?"

klical je odvetnik, in postal pred ónim.

„Preprianje, da je vse brezvspešno ! Ob jednem pa utim, da nam

bo tdovratno nasprotovanje še vec sovražnikov nakopalo; — le po-

mislite, sedaj je že BoIé ..."

„Aha, ta Vam najbolj po glavi bodi — umejem, umejem —
zakaj ..."

„Ne žalite Ine, gospod doktor! Uverjeni ste o moji dobrí, resnj

volji, toda, e je vse zaman, vse agitovanje . . .
."

„Bolje pošteno propasti, nego umakniti se bojazljivo — tako vsaj

ste še veraj trdili!"

„To trdim tudi sedaj ! Toda v politiki morate pomisliti tudi vse

mogoe posledice
!

"

„Oh, izvrstno! Sedaj ste postali celo oportunist.

"

Loila sta se oba nejevoljna. —

Dva dni pozneje je prijavil dnevnik, da doktor Hrast ne kandi-

dira. Ta novica je prišla tako nenadno, da je posaraezni izmed odvet-

nikovih pristašev niso hoteli verjeti. Stoprav, ko je Kore pritrdil po-

vprašujoim, zmajavali so glave, in glasno izraževali svojo nezado-

voljnost.

Na dan volitve pa Hrastovih pristašev res ni bilo na volíši. Ko
bi oni trdovratni mesar, ki se je še vedno budoval na glavarjevega

pina, ne bil navzlic Hrastovi izjavi, da ne kandiduje, dal svojega glasu

njemu, bil bi Meden jednoglasno izvoljen. Pa navdušenja je bilo malo.

Volilci so smejoc se prihajali in odhajali, — a kaj to! — voljen je bil

vendar nemškutarski grašák, ker je národná disciplína tako zahtevala!

Tudi Bolé je bil prišel in glasoval za ónega. A mudíl se ni dolgo

v trgu; pravili so o njem, da je bil jako slabé volje. —
Nekoliko dnij po volitvi je bila zabáva na Medenovem grádu,

kamor so bili vabljeni vsi odliénjaki iz okolice in iz trga. Tudi Hrast

in Kore sta prejela vabili, a prvi se je izgovoril z nujnim potovanjem,

koncipijent pa je dolgo premíšljal, bi li šel tja, ali ne; vedel je, da bo

Milica tamo, pa mislil je, da ne bi ímel dovolj poguma, da bi govoril

ž njo, e tudi le med plesom. Napósled je vendar šel.

Veselica je bila síjajna, tako da se je vse udilo ob znani Mede-

novi šedljivostí. Gostje pa so nam povse znani. Nekateri so se le

udili, da se je udeležíl te zábave tudi gospod Anton. Zašel je bil v

družbo oíicirjev, brez katerih na Medenovem grádu ni bilo veselice.
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Kvartáli so, in taroka je bil gospod Anton tudi véš, med tem pa pili

plzensko pivo in mona vina.

„Hoch, hoch, der Herr Abgeordnete !

" klical je vjednomer mali,

pijani lajtnant, in gospod Anton je írkal ž njim. Rad bi bil vpil:

„Živio", pa v družbi, ki je le nemški besedovala, se še tega ni úpal.

Tudi koncipist Ruda je bil v ti družbi, a zapustil jo je kmalu, ter

lazil za Medenovo gospó, vzlasti ko se je priel ples.

„Sedaj smo zmagali, milostivá," dejal je plešo ž njo prvi valek;

„in meni ne pripisujete nobenih zaslug?"

„Oh, seveda, jeden glas ste oddali!" smeje se malomarno Elza.

„In da smo Boléta pridobili?"

„Oh, pozabila sem skoraj ! Toda tudi tam je glavna zasluga moja!"

„Vi se šalite!"

„Ne, ne, nikdar ne !"

To rekši se mu je zahvalila, in plesala z drugim.

Koncipijent je od jeze prebledel in hotel oditi k igralcem. A tu

je Kore mimo njega privedel Milico.

„Haha, Vi ste tudi tukaj, gospod agitátor ; to je fino, izvrstno —
sedaj se veselite zmage svojega nasprotnika! Kaj ne gospodina, to je

mo preprianja, haha!"

S temi besedami je ustavil ona dva.

„Gospod koncipist," zavrnil je Kore razburjenim, tresoim glasom,

„tu ni mesto, da bi se razgovarjala, kakor gre med nama."

„Oh, izvolite, izvolite," sikal je oni.

,,Zunaj, na vrtu torej, e dovolíte!"

„Oh, le pridite! Poakal Vas bom."

Kore je vedel Milico nazaj k materi.

„Za božjo voljo, nikari ne hodi doli," šepetala je deklica, tre-

soa se na vsem životu.

„Ne boj se! Povédati mu móram, kar mu gré!"

Bolé ni ni kaj prijazno pogledoval Korea, ko je privel herko

na njen sedež, a ozdravil mu je vendar uljudno. Nocoj sta se tu

prvi sreala.

Koreu je šinila nová misel v glavo. Stopil je k grašáku in ga

prosil, naj gré ž njim. Ta je ubogal, akoravno zauden, ter šel za kon-

cipijentom iz grada na vrt.

Ne dale od uhoda dobila sta Rudo, pušéega cigaieto.

„Prosil sem Vas, da idite z menoj, in sedaj Vas vnovi prosím,

da me poslusate," dejal je Kore grašáku, in stopil pred koncipista,
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ki se je naglo za cel korak umaknil; „treba je, da Vam razjasnim,

esar morebiti še ne veste."

Povedal je potem v kratkih besedah vso zgodbo svoje mlade

Ijubezni — kako je rešil Milico iz koncipistovih rok, in kako sta

Ruda in Medenovka osnovala vso zadnjo spletko, da bi prekanila grasáka

in ga odvrnila od starega prijatelja Hrasta.

Koncipist je jecal nekoliko besed, grašák pa je molal. Morebiti

pa bi bilo prišlo vendar do besedovanja, ko bi ne bila v tem trenutku

prispela Medenovka mimo. Vodil jo je mlad oficir.

,,Gospodom je tudi vroe !" dejala je glasno in mahala s pahljao.

,,0, mi se razgovarjamo o lesni kupiji," zavrnil je Bolé z iro-

ninim naglasom, in odšel za Koreom.

„Vas li smem spremiti?" silil je Ruda ves upehan.

,,Hvala, gospod lajtnant tu je že tako prijazen." Rekši je zavila

.s svojim spremljevalcem v strán po pešeni poti, ki je jasno odse-

vala v meseini.

Ruda je ul še kratek posmeh in potem hitel nazaj v grád.

„Nemarna koketa!" sikal je med zobmi. — — — — —

Minili sta zatem dve leti.

Doktor Hrast in grašák Bolé sta zopet prijatelja, kakor nekdaj,

in to tembolj, ker sta sedaj oba najhujša nasprotnika Medenova, ki

je tudi po deželnem zboru krenil v nemški tábor.

Koncipist Ruda je bil kmalu po zadnjih dogodkih premešen v

drug kraj, in tam .si po starem pravilu politinih uradnikov iše zopet

novih ženskih znanstev.

Tudi gospoda Antona ni ve v Borji; dobil je faro v daljnih hribih

in aká, da pride na boljšo ; njegovi politini prijatelji mu jo bodo

sigurno preskrbeli.

Kore pa je napravil izpite svoje; sedaj je še vedno pri Hrastu

zvest in spreten koncipijent, vendar v kratkem bo otvoril v bližnjem

mesteci svojo pisarno, in tedaj bo tudi poroka njegova z — Boletovo

Milico. Pravijo pa, da je še vedno stari, strastni — agitátor.
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Hove muzika lije.

VII.

Muzikálni listi za glasovir, zložil dr. Benjamín Ipavec. Tiskala Engel-

mann in Mählberg v Lipsku. Cena 60 kr. Prodaja skladatelj v Gradci [Carl

Ludwig Ring 4].

Ta lepa zbirka klavirske glasbe obseza pet komadov in sicer : 1 . Pri

zibeli. 2. Pri plesu, 3. Al še misii náme ? 4. Spávaj sladko. 5. Na grobu.

Št. 1. je jako karakteristino delo. Zdi se, kakor bi lovek slišal

skrbno mater svojemu detetu v zibeli ležeemu popevati. Modulacije samé

so izborne: h molí, g dur, d dur; potem sledi g molí, h dur, d molí in

napósled g dur, v katerem melodija polagoma pojema, dokler se v delje-

nem g akordu v pp ne izgubí. V prvem taktu naj se v tenoru rajši igra

cis, da se ogne prenosti; tako tudi pri vseh jednakih motivih. — Št. 2.

je ognjeviti allegro v ^j^ taktu in pompoznem e durtónu. — Št. 3. je

Ijubka, sladká skladbica. Gotovo se bo gospodinam igralkam takoj pri-

Ijubila. V 4. taktu, pri zadnji osminki nam ne ugaja ostrá disonanca

h c d f na. jednem udarci; jednako v 5. taktu cis d c g. Také dinonance,

ki nimajo akordskega pomena, treba vselej pisati v razpeti léži. Ceravno

je disonanca na lahkem taktovskem poudarku nekako pokrita, žali vendar

uho. — Št. 4. Zibajoa skladba v ^/g taktu. Skladatelj se káže v kratkih

potezah mojstra na klavirji. — Št. 5. Jako lepa, veliastna glasba. Pri-

etek je postavljen v tožnem g molltóna
;

polni akordi doné veliastno.

Trio pa se prienja v tolažilnem es dur.

Te skladbe kažejo pravega mojstra v izrazu, a tudi vec obutka je

v njih, kakor v vseh bombastinih frazah modernih skladateljev in mu-

zikalnih kritikov. G. skladatelj bodi preprian, da si je práv s temi svo-

jimi skladbami zaslúžil astno mesto v vrsti slovenskih skladateljev. Naj

si omisli však igralec klavirja „Muzikálne liste" in zagotavljamo ga, da

jih bo preigravši položil zadovoljen iz rók.

VIII.

Sp o minci c e. Valek za glasovir, zložil dr. Benjamín Ipavec. Tiskala Engel-

mann in Múhlberg v Lipsku. Cena 60 kr.

V tem, ko imajo Nemci svojega Fahrbacha, Lannerja in Straussa,

skladatelje, ki so se bavili in se deloma še bavijo z literatúre valka in

so národu zložili cele grmade glasbe te vrste, smo Slovenci do zdaj v ti

stroki glasbe še zeló ubogi. Dobra misel g. skladatelja je torej bila, da

je svojo priznano mo poskusil tudi v plesni glasbi. Na prvi pogled se

vidi, da skladatelj „ajde" po papirji ni gosto nasejal, marve hotel je
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zložití tak valek, da bi ga tudi menj izurjene roke igrale brez težave.

Valek ima kratek úvod v es dur; št. 1. je tudi v es; št. 2. v &; št. 3.

v es ; št. 4. v és in „coda" tudi v es. Melodije skladbi so jako žive in

prégnantne; zatorej smo si v svesti, da se bo mladina kaj rada po njih

sukala, da, še kakemu starejšemu môžu utegne valek razgreti kri, da

se bo po njem v krogih vrtel v potu obraza svojega, kakor zaljubljen,

mlenobrad mladeni osemnajstih let. Kaj hoemo splóh o valku boljega

povédati ? Zatorej pa vsestransko izobraženemu g. skladatelju na ti skladbi

estitamo in želimo, da bi se nahajala v rokah vsakega slovenskega kla-

virista.

IX.

Muzikalije, katere je podala „Glasbena Matica" za leto 1885. svojim

plaujoim údom, so te-le:

a) Njega ni! Besede Šimona Gregoria. veterospev, zložil Anton Fôr-

ster. Op. 35. Zvezek XV. Cena 40 kr. Tiskala Engelmann in Múhlberg v Lipsku.

Vajeni smo iz strokovnjaškega peresa g. skladateljevega prejeti vselej

kaj nenavadnega, izbornega. Ne moremo tajiti, da nas je tudi zdaj naš

glasbeni prvák prijetno iznenadil s to skladbo. Dobri in vrlo izvežbani

pevci naj svojo mo na ti skladbi poskušajo in spoznali bodo, kaj premore

mojster spisati v ustvu in glasbeni fakturi.

b) Zbirkaslovenskih nápevov, ubranih za fivetero ali petero moških gl asov.

Zvezek XVI. Cena? Natisnili Jos. Eberle in dr. na Dunaji.

Ta zvezek obseza nasleduje skladbe: Št. 1. „Slovenskí svet, ti si

krasán!" Uglasbil Hrab r osláv Volari. (Zbor.) Obutna, milobna

skladba, ki se bo povsod rada popevala. — Št. 2. „Ti!" Cveterospjev.

Uglasbil Gj. Eisenhut op, 104. Lepa, nežná glasba. — Št. 3. ,,P]a-

ninska roža." Cestitim pevcem Ijubljanske italnice v spomin dné 27. sept.

1879. posvetil in uglasbil dr. B. Ipavec. Zmatramo to pesem za jedna

najboljših Ipavevih. — Št. 4. „Pobratimija." Uglasbil D. Fajgelj. —
Št. 5. „Uspávanka". Cveterospjev. Uglasbil Gj. Eisenhut. Motivi te

skladbe se nam zdé preobrabljeni — sicer je dobra. — Št. 6. „Opomin k

petju."' Uglasbil D. Fajgelj. — Št. 7. „Za goro solnce mi zahaja."

Moški zbor s samospevom. Uglasbil Anton Razinger. Skladba ta se

nam zdi tako vrsta in tekstu príkladná, da bi se radi z vrlim sklada-

teljem še mnogokrat sreali. — Št. 8. „Kaj bi mi srcé ogrélo," Uglasbil

Kamilo Maše k. Vrla skladba, polna lepoglasja; pravá sestra pesmi:

„Oj, rožica." — Št. 9. „Molitev za slovanskí rod". Zbor. Uglasbil D. Faj-

gelj. — Št. 10. „Dieva, dieva, o že to máš?" Slováška národná.

Uglasbil Konsta Jahoda. Vsacega, kdor se pea s slovansko glasbo,

bode ta nápev jako zanimal. -

48"
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c) Posamezni glasovi k Nedvedovi maši: „K tebi srca povzdignimo! Tenor

í. n. skupaj ; bas I. II. skupaj.

Lep tisek, priroen formát na monem papirji.

d) „V domaem krogu". Potpourri slovenskih národnih pesmij za klavir zložil

in veleestitemu gospodu ravnatelju Francu Dominku udano poklonil Hrabroslav
Volari. Op.4. Cena? Musikaliendruckerei v. Jos. Eberle et Comp. in Wien III.

Res je, kar pravi „Poroilo" o društvu „Gl. Matica" v Ljubljani,

priobeno 1. 1885., o g. Volarii, da obeta po izredni svoji nadarjenosti,

plodovitosti v skladanji in marljivosti mnogo práv lepih glasbenih del

zložití. Potpourri je vsega priznanja vreden, dosti lahko izpeljiv in rado

bo sezalo klavir igrajoe obinstvo po tem lepem delu. G. skladatelju e-

stitamo, da je mimo lani pokazal velik napredek v glasbi.

e) Poroilo o društvu „Glasbena Matica" v Ljubljani. Priobil odbor leta 1885.

Natisnila Klein in Ková v Ljubljani. Cena?

Zanimiva brošurica prináša na dveinštiridesetih straneh nasledno

tvarino : Odborovo poroilo o delovanji „Glasbene Matice" koncem društ-

venega leta 1884/5. Poroilo o godbeni soli „Gl. Matice" v dobi od 15.

aprila 1882. do 15. septembra 1885. Statistini pregled o stanji godbene

šole tekom šolskega leta 1884/5. Sklep raunov ,,G1. Matice" za XII.

društveno lete od dné 1. mája 1884 do 31. avgusta 1885. Odbor „Gl.

Matice". Društveniki „Gl. Matice". Letniki Ijubljanski, letniki zunanji.

Šolski red „Gl. M." za gojence glasbene šole. Kázalo muzikalij, katere je

„Gl. Matica" tekom svojega obstanka od leta 1873. do leta 1885. na

svetlo dala ter jih ima v zalogi svoji.

Vsebina ,,Poroila" je prezanimiva. Osobito nas veseli velikánski na-

predek glasbene šole Matiine. Bog dal, da bi se iz tako nenavadno vspeš-

nega prietka izcimil v Ljubljani za nadarjene Slovence prepotrební glas-

heni konservatorij.

f) Predigre za orglje ali harraonijum (tudi na klavirji izpeljive) zložil in pree-

stitemu gospodu Janezu Kokošarju udano poklonil Danio Fajgelj. Op.

16 (a). Cena 60 kr. Tiskali Blaznikovi nasledniki.

Krátke predigre utegnejo služíti organistom za porabo pri službi

božji in ónim, kí se bavíjo z resno cerkveno glasbo. Oceno prepušamo

strokovnjaškemu peresu.

Po vsem, kar smo o „Glasbeni Matici" na krátko omenílí, sklepati

je, da ta jediní naš glasbeni závod vrlo napreduje in ve.selí nas, da se zánj

zanímajo celo visoki krogi. Kako pa mi Slovencí podpíramo to obeko-

ristno društvo ? Sramujemo se povédati, kolíko údov izmed národne du-

hovšine, uiteljstva i. t. d. šteje društvo. To ni lepo 1
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X.

Te Deum. Za mešani zbor zložil in preestitemu gospoda gospoda Jozefu D o-

lencu, doktoiju theologiae udano poklonil Ign. Hladni k. Op. 3. Lastnina sklada-

teljeva. — Tisk J. Blaznikovih následníkov. Prodaja katoliška bukvarna v

Ljubljani, 1885. Cena 40 kr.

Slovenskí organisti imajo malo primernih skladeb te hvalnice. G.

Foerster je sicer v I. letniku ,,Cerkv. Glasbenika" podal lep in praktien

„Te Deum", a potem „Glasbenik" ni vec prinesel te skladbe. Zatorej radostno

pozdravljamo g. Hladnikovo skladbo tembolj, ker so melodije v nji popol-

noma cerkvene, glasbena faktúra dobra, stav jase in pravilen. Monotonije

zarad dolgega teksta se je izognil skladatelj s tem, da je vec stavkov

koralno harmonizoval ter uvedel „falso bordone". Terjatva višine in nižine

do posameznih glasov ni veliká, izpeljava ne bo težavna in skladba je

dosti hvaležna. Lepo skladbo radi in práv toplo priporoamo.

Danilo Fajgelj.

M^
KnjiŽevna porocila.

VIII.

Prvo berilo in slovnica za slovenské Ijudske šole.

Sestavila A. Razinger in A. Zumer, Ijudska uitelja. — Cena vezani knjigi

24 kr. — Natisnila in založila Ig. pi. Kleinmayr in Fed. Bamberg. —
V Ljubljani 1886, 8, 96 str.

V resnici nas je razveselila vest, da je visoko c. kr. nauno ministerstvo

potrdilo to uno knjižico za uporabo v Ijudskih šolah. Pouevati smo

morali, kakor nam uni rtež veleva, a pripravnega berila za drugi šolski

oddelek nismo imeli. Marsikdo je tožil : „Abecednik" podaje premalo, a

„Drugo berilo" je pretežko za drugo šolsko leto. Však je util ta nedo-

statok v vrsti šolskih beril, pa tudi spoznal potrebo, da se skoraj odstráni.

Zelja se nam je zdaj izpolnila. Dobili smo berilo v vsakem oziru izvrstno

sestavljeno. Vsa ua tvarina se vrstí paralelno z óno v „Abecedniku",

ter je razdeljena v 18 oddelkov. Pisatelja sta se vedno držala jedino

pravé une poti: od znanega k neznanemu, razširjajo nazorni pouk v

koncentrinih krogih po naelu:

„Eins muss in das Anre greifen,

Eins durch's Anre blúhn und reifen".

Uenec si po tem návodu ogleda najprej š o 1 o L *), opazuje potem

svojega souenca (lovek II.) — saj mu je ta poleg oprave, ki se na-

*) Rimske številke pomenjajo oddelke. Pis.
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haja v uilnici najbližji — in glavne stvari loveku v življenje potrebne

(Jed in pijaca HL Obleka IV,), kar ga privede v stanovanje V.

Nemogoe je otroku misliti na dom, da ne bi hkrati mislil na svoje Ijube

starše in sestrice (Družina VI.) Teh se spominja veliko prej in bolj

živo, nego domaega imetja. — Izmed vseh poslopij v vaši pa otroku do-

padá najbolj c e r k e v VIL Dasi tudi ni v vsaki vaši cerkve, vendar se

uti uenec z bližnjo farno cerkvijo nekako združenega, kakor bi v farni

vaši stanoval. To vez narejajo in vzdržujejo ravno prazniki, —
Na poti v šolo ali v cerkev si ogleduje vas VIII; semenj ga spomni

trga in mesta IX. — Ko se vraa domov ma pes prví priskae na-

proti. Doma ima deek tudi opravka pri domaih živalih X. — Zljubi

se mu vekrat stopiti na vrt XI., da pogleda, gnezdijo li ptiki letos

tudi ondu, kjer so lani. Tu mu raste lepo sadno drevje, v posebnem od-

delku pa cvetice in zelenjad. Srea ga tu mnogokrat kaka buelica
ter mu zašepee kaj na uho, a krilati metuljek mu káže svojo iz-

birnost. Oe mu tudi velevajo iti na polje XII. Koliko življenja in de-

lovanja mu tukaj káže priroda! — Ko pa pridejo veseli dnevi košnje, ne

more strpeti, da ne bi takoj, ko odloží šolsko torbico, stekel na trávnik.

— Prišla je jese. Treba je stopiti v g o z d XIII. Tudi uenec gre tja z

oetom ali hlapcem. Mnogokrat se pripeti, da prikoraka mimo njih lovec,

divjaine iskaje. V soli pa sliši, da se v nekaterih gozdih potikajo tudi

zverí, katere so potem vekrat predmet živahnega razgovora med sinom

in oetom, zlasti kadar sta v gozdu. — V kakem gozdnem jarku je našel

deek isti studené c, Modri oe ga svaré, naj vro ne pije, razložé mu
pa tudi, kje se jemlje ta lepa vodia XIV., da je nikdar ne zmanjka,

in kako narastá v potok in reko. Spominjajo ga domaih rek, ter mu

povedó, kam dreve valové svoje. — Poué ga tudi, kaj je slaná, sneg

in led. Prilino govorita še o živalih, ki živé v vodi. Voda se torej na-

haja v zranem prostoru in na zemlji. — Deek je bil že mnogokrat na

polji, na trávniku, ali v gozdu ; videl je, da zemeljska tla niso povsod

jednaka. Se rajši pa se je oziral v visoko jasno nebo, zato je vselej tožen,

kadar mu ta najlepší pogled zabranijo oblaki. — Da si bodo uenci bolje

predstavljali zemljo in zrak XV., pelje jih uitelj na bližnji hríb, da

jim ondu govorí o lepoti stvarjenja. Nehoté se mu všili vprašanje: Kdo

je vse to tako lepo naredil ? — Tako jih privede od prírode k B o g u XVI.,

od „znanega k neznanemu", kakor uí glavno didaktino pravilo. — Misií

na Boga spominjajo mladíno vsega, kar so že lepega slišali o njera. Vsi

želimo jedenkrát k njemu priti. Ako pa hoemo, da se bo v resnící to

zgodilo, moramo as XVII., kí nam ga Vsemogoní dá preživeti, dobro

porabiti, t. j. prídni in pošteni bití. A, kako hitro beží as! Ne zamu-
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jajmo ga, da vec storimo v blaginjo domovine XVIII. ter si hkrati na-

biramo základov za nebeško domovino.

To je nekakšen posnetek vsebine: jednota posameznosti, ki je bila

— po mojem mnenji — pisateljema kažipot že pri sestavi „Abecednika".

Vseskozi je „uenje v življenji in življenje v uenji". Pri vsakem oddelku

nahajamo prípravná vprašanja, ki zahtevajo ponavljanja tvarine prvega

šolskega leta; pa tudi sestava posameznih berilnih vaj napeljuje k ternu.

Vse vaje so krátke, jedrnate ; niti jedne besedice ne nájdeš odvec. Vsa-

kemu oddelku dodané povesti, básni in pesemce so s posebno skrbjo iz-

brane; nekaj vaj je spisanih v dvogovoru, uganka pa je nekakšen „sólo"

v vsi kompoziciji. Taká osnova zabranjuje suhoparno obravnavo iste tvarine,

ter daje vsemu pouku prikupljiv znaaj, kar je jako veliké vážnosti. Pri-

merni izreki, kateri se izvajajo iz povestij in basnij (in nekatere pesemce)

pa ue morale, ter narejajo knjigo tudi vzgojevalno. Tako se blaži srce,

v tem ko se bistri um in, to združeno, vzbuja v uencih veselje o lepoti

pouka, katero prevzame isto srce tako, da pozabi vsega drugega ter

se uti srenega, kakor dojenek v máterinem naroaji. Sóla mu postane

prijeten, doma prostor. To jasno oko, ta zadovoljni smehljaj, ki mahoma

prošine nedolžni obrazek , vse nam spriuje óno sreo, in tedaj pridejo

loveku v misel besede iz znane pesmi

:

„Dass Gott dich erhalte

So schôn und rein und hold!"

Pisava je v vsem berilu dôsledná; le na dveh krajih menda nahajaš

dvojni padeževi obliki. Jezik je gladko-teko, lehko umljiv in vsi sestavki

otroškemu dúhu . jako prime rno spisani. Bere se práv domae, a vendar

se uje povsod lepota, krepost in milina našega jezika. Da se med malé

znáš pohižati, ter jih ue lehkotno — dejal bi igraje — dovedeš na pri-

hodnjo višjo stopinjo, to je umetnost, po kateri se ceni uiteljska spo-

sobnost.

Da se uenec vadi práv naglašati, postavila sta pisatelja potrebná

znamenja; in da zapazi takoj jedro nove tvarine, nahaja nove pojme de-

belo tiskane, in sicer — z ozirom na slovnico — vse le v prvem padeži.

Dostaviti hoem le še to, da je vsa tvarina obravnavana tako, da

ji bode práv lehko sledilo „Drugo berilo in slovnica", katero do sedaj ni

našlo dovolj pripravljenih uencev. Vse je príprava za pouk v realíjah, pa

vendar ne bo mogel níkdo rei, da ni ta ua knjižica vsa v verskem

dúhu pisana. Prej bi jo kvalificiral za „versko-nravno, nego za nravno-

versko".

Drugí del obravnava slovnico v dvajsetih vajah. Však drugi teden

bi nasledovalo nadaljevanje, ostalih šest tednov pa porabimo v ponavljanje.

Vsaka sóla bode lehko prebavila toliko tvarine, ako le ni prenapolnjena.



758 Enjižeyna poroila.

Vsa slovnica se naslanja na berila, zato je tudi berilo tako urav-

nano, da ji more služiti. Vidi se na vsaki stráni, kako sta se pisatelja

trudila, povédati vse v golih, razširjenih in — k vejemu — skrenih

stavkih; le tam, kjer ni bilo drugae mogoe, posluževala sta se zloženih.

Iz vzgledov izvajata pravilo (katero je povsod debelo tiskano) in ternu

sledi uporaba v nalogah, katere se zdelujejo le s pomojo berila. Stoinse-

demdeset nalog nam je na izbero; ni preve! Ako nam bode aša pri-

manjkovalo, izpustili bodemo to ali óno práv lehko, ne da bi pouku kaj

škodovali. Kako dobrodošla bode pa ta množica nalog, zlasti uiteljem,

ki morajo skrbeti za posredni pouk! — Zahteva se od uenca le toliko,

kolikor je v unem rteži zaznamenovanega. — Spregatev in sklanjatev

mu jako zlajšujejo tabele. Tudi za vaje v spisji je skrbeno, kolikor ta

oddelek potrebuje.

Iz tega se vidi, da je slovnini oddelek ravno tako previdno in modro

sestavljen, kakor berilo.

Smelo si torej upam trditi, da se ta ua knjiga lehko meri z vsako

drugemu šolskemu oddelku namenjeno — bodisi tudi nemško. Ker je

tudi zunanja oblika práv lina, tisk razloen in lep, papir moan, cena

jako nizka, zato jo z ozirom na zgoraj navedené prednosti priporoam

vsem slovenskim šolam, zlasti ônim na deželi, za katere je v prvi vrsti

pisana. (Koliko vaj in katere bodemo vsled pomanjkanja aša izpustili, to

nas bodeta uila premišljevanje in izkušnja). Preprian sem, da bode s

prihodnjim šolskim letom že v vseh Ijudskih šolah v rabi, kajti, v resnici

dobra knjiga si hitro pridobiva prijateljev. Uitelj.

IX.

Leopold Volkmer,

veselí pesnik Slovenskih goric. *1741. + 1816. Objavil in založil dr. Jozef Pajek.

Ponatis iz „Popotnika". Natisnila Leonova, pozneje tiskarna sv, Cirila. V Maviboru

1886. Vélika osmerka, str. 66 + 2. Cena 40 kr.

Slovenskému slovstvu toli koristno pot, katero je nastopil marljivi

književnik kranjski, g. prof. Marn, pred mnogimi leti s svojim „Jezini-

kom", ubral je sedaj práv vspešno tudi štajerski, Slovencem že po drugih

literarno- in kulturno-zgodovinskili spisih znani pisatelj dr, Jozef Pajek

v Mariboru. Eavnokar namre je objavil v gori navedení, iz „Popotnika"

ponatisneni knjižici dela štajerskega, sedanjemu rodu bolj po imeni kot

po svojem delovanji poznatega pevca Leopolda Volkmerja. Ta mož

je bil prvi in tudi jedini, ki je v žalostní „ponemevalni dobi" deloval

med štajerskimi Slovenci v narodnem dúhu ter izobraževal rojake svoje ne

le kot propovednik in šolnik, marve tudi kot pesnik. Res, da njegovi
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umotvori niso prosti neraškega dúha, akopram se je mož dokaj trudil,

peti kolikor možno v narodnem dúhu, res tudi, da jim poleg obilnega zdra-

vega humorja eše nedostaje pesniškega poléta in vznosa in da so pisani

v pogrešnem jeziku in pravopisu ; a z druge stráni gre Volkmerju ta za-

síuga, da je s svojim na pol narodnim pesnikóvanjem oživil Ijubezen do

pesništva sploh ter tako pripomogel, da se je ohranilo i narodno pes-

ništvo v sicer že precej ponemenih Slovenskih goricah na levem bregu

Dravé. Vrhu tegä odlikujejo zlog njegovega nareja mnogotere znamenite

jezikovne posebnosti, ki so pravá slast uenim jezikoslovcem, zlasti leksiko-

grafom. Zato pozdravljamo to delce z veliko radostjo in s trdnim prepri-

anjem, da bodo vedeli zánje prihodni književni zgodovinarji slovenskí

trudoljubivemu g. izdajatelju zasluženo hvalo, Jednakih izdaj starejših in

menj znanih pisateljev slovenskih s pridejanimi životopisnimi in književ-

nimi opazkami živo pogrešamo v našem slovstvu ; to so pravi temeljni ka-

meni, brez katerih se ne bode nikdiar dala spisati popolná, na vse stráni

zadovoljujoa književna zgodovina slovenská.

Knjižica ima na elu za geslom predgovor, v katerem g. izdajatelj

pripoveduje, da je hotel s tem delcem „omladiti spomin starega

astitega pevca Volkmerja," ob jednem pa tudi „svojim roja-

kom ustrei s kratkoasnim in koristnim berilom, ki ne-

hoté itatelju smeh v lice privábi, pa tudi resne misii in

ute vzbuja." Kdor je spis le površno precital, pritrdil mi bode, da

se je g. profesorju izvrstno posreilo dosei dvojni ta namen. Posebno hvalo

pa mu izrekamo na tem, da nam pesnikovega, e tudi sem ter tam dokaj

pohabljenega jezika ni popravljal, niti mu s tem popail prvotnega znaaja

;

to je prednost, s katero se žalibog ne morejo ponašati marsikateri no-

vejši izdajatelji klasikov slovenskih, ki mislijo, da morajo prenarejati jezik

starih piscev tako, kakor prenarejajo „modistke" staro šaro. Za predgo-

vorom podaje nam knjižica v treh delih : I. Volkmerjev životopis

(str. 5— 8) ali bolje povedano precejšnje število dodatkov in poprav-

k o v k že znanemu životopisu Volkmerjevemu, ki ga je objavil A. M.

SI o m šek v Drobtinicah (VIII. 1. str. 107 —126; prim. Lendovšek, Slomšk.

„Zbrani spisi", III., str. 85 — 114). - Za „životopisom" sledi II. „Knji-

ževno blagoVolkmerjevo,uvršeno po onem redu, vkterem
je nastalo" (str. 8— 13) in III. (od str. 13— 66) Volkmerjeve básni

in p e sni. Knjižici povišuje vrednost posebno to, da je pripisaval g. izda-

jatelj vsakemu Volkmerjevemu umotvoru vir. iz katerega ga je zajel (za-

jeraal je namre tudi iz še nenatisnenih rokopisov)^ da je dalje povedal,

odkod je dobil Volkmer sam dotino snov, koga je posnemal in kje so

posamezni Volkmerjevi umotvori že natisneni ali vsaj prepisani. Pod rto
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pé nampôleg drugih potrebnih opazek tolmaijo menj znani izrazi, kar je

vse hvale vredno. Obžalujeme le, da se g. profesorjii iii posreilo, v roke

dobití v s eh Volkmerjevíh spisov, kí bodo gotovo prej ali slej premínili,

ako jih ne reši kmalu kaka usmiljena roka. Koncern knjížice stojí abe-

cedno kázalo Volkmerjevíh basníj in pesnij s prídejano stranjo, na kateri

se nahajajo v ti izdají; zadnja strán pa nam káže tiskovne pogreške.

Jezík g. izdajatelja je gladek in skozi in skozi pravilen ; želeli bi le,

da bi se bil izognil nepotrebnih tujk, kakor farof, predga, pensio-

jiiran í. t. d. Kranjskemu ušesu menda tudi ne bo ugajalo, da píše g.

písatelj dosledno ;,wjo", tudi na mestíh, kjer bi ne bilo potrebno. N. pr.

„ko wjo (knjígo) je ítal, wjo je pac tudi koj hitro za potrebe svojih ro-

jakov predelal."

Koneno toplo priporoamo to delce vsem prijateljem slovenskega

slovstva. Fr. Wiesthaler.

Slovenskí glasnik.

Nove knjige slovenské. — Družba sv. Mohorja je za 1. 1885. razposlala

te knjige: 1. Sveta brata Ciril in Metod, slovanská apoštola. Spísal Mati ja Majar
Z i 1 j s k i. — 2. Zgodovina sv. katoliške cerkve za slovenské Ijudstvo. II. zvezek

Spísal dr. Ivan Križani. — 3. Življenje preblažene Device in Matere Marije in

njenega preistega ženina sv. Jozefa, IV. snopi. Popísal Janez Voli. (Krátko

poroilce o teh treh knjigah glej spodaj.) — 4. Slovenskí právnik. III. snopi.

Spísal dr. Ivan Tav ar. — 5. Slovenské Veernice za poduk in kratek as 39.

zvezek, kí obseza te spise: ,Dora." Povest, spísala Pavlina P aj ková, —
„Pesmí", zložil J. G— k. — „Prebívalci avstro-ogerske džave po národností in

yeri." Spísal Ivan Steklasa. — „Stalne zvezde ali nepremínice." Spísal Je-

ronim Val. — „Nekolíko rtic o dragem kamenji ali o biseríh." Spísal Ivan
Šubíc. — „Kratkoasníce", zapísal M. SI. i. t. d — 6. Koledar za navadno leto

1886. prináša poleg kalendarskjh stvarij še ímenik vseh údov družbe sv. Mohoija,

družbin oglasnik, semnje po slovenskih deželah in še naslednje spise: „Razgled po

svetu". Spísal F. H. — „Dneva ne pové nobena pratka". Povest, spísala P. P. —
„Ribíca brez vode", zložil S. M. P. — „Proti žganju." Spísal dr. J. Voš n j ak. —
„Kaj Ijudje na naši zemljí jedo.'' Spísal Janko P a j k. — ,,Kako rastline zrarz-

nejo in pozebejo." Spísal Janez Maj ciger. — ,,Zakaj pesa kmetskí stan?" Spisal

dr. J. Vošnjak. — ,,Lovske kvante." Nabral Fr. R. — „O zavarovanji užitka ali

pokojnin." Spisal I. Hr. — „Pavola ali drevesna volná." Spísal A. K. — „Torbica

za poduk in kratek as." — „Smešnice." — „Zbirka gospodarskih, zdravniškíh in

drugih skušenj." — Ta krátki pregled káže, kako ogromna, a tudi kako raznovrstna

je tvarína, katero družba letos podaja údom svojím. Pri takí množiní vsakovrstnih

spisov ne smemo in ne moremo zahtevati, da bi nam odbor podajal samo do-

všené stvarí, in res nahajamo med bogatim, istím in trdim zrnjem tudi nekolíko

plev. Zlastí pri 1 e po slovní h spisih, v prví vrstí pri p e smi h in povestíh,
svetovalí bi odboru nekolíko ve izbirnosti in nekolíko ve zdravega ukusa. „Dóra"
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je že v 22. št. mariborskega „Popotnika" našla oceno, kakeršne je vredna. Tudi

pisava je do malega po vseh knjigah pogrešna, po nekaterih mestih kar naravnost

barbarská. Niso nam v mislih tu pravopisné nedôslednosti, katerih se pri toliko pi-

sateljih ni možno ogibati, ampak spotikamo se ob ocitne slovniške napake, in zlasti ob

zloglasne nemizne, katere bi lehkó iztrebila vsaj nekoliko vestnejša tiskovna korek-

túra. A zdi se nam, da imajo o ti stvari v Celovci drugane názore; kajti uli

smo že dva pisatelja tožiti, da jima odbor samovoljno kvári pisavo ter namesto

lepih slovenskih besed vtika v spise ravno tako grde, kakor nepotrebne germa-

nizme. — Družba je letos dosegla najvišje število údov, kar Jih je

k edaj imela došlej t. j. 29.590. Za prihodnje leto razpisuje odbor 200 gld.

nagrade za šes krajših izvirnih nravno-pounih povestic (vsaki po 35 gld), obse-

zajoih vsaj po pol tiskane pole, in 140 gld. nagrade za štiri pouné, vsaj po pol

tiskane pole obsezajoe spise ražne vsebine, vsakemu po 35 gld.

— Indijska Talija. Zbirka indijskih gledišnih iger. I. zvezek Drv a š i.

Indijska dráma Kálidásova. Na slovenskí jezik preložil dr. Karol Glaser. c. kr.

gimnazijski profesor. Založil pisatelj, tiskarna V. Dolenca v Trstu 1885, m. 8,

105 str. Cena? — Deni g. pisatelj, ki se pea, kakor je tudi bralcem našega lista

znano, zlasti z indijskimi studijami, ukrenil je nekoliko gledaliških iger indijskih

preložiti na jezik slovenskí, tako : Málaviko, Ratnávali, Sákuntalo in prienja v

tem zvGzku z Drvašico. Dráma je pisana nekoliko v prozi, nekoliko v verzih, in g.

prelagatelj se je strogo ravnal po izvirniku tudi v tem oziru. Verze mu je blago-

volil pregledati znani naš pesnik Gorázd. Knjižica je posveena g. Davorinu
Trstenjaku. Tako imamo po angleškem in nemškem vzgledu tudi Slovenci svojo

„Indijsko Talijo", kateri želimo vsaj toliko kupcev, da g. pisatelj za svoj domo-

Ijubni trud ne bode imel še materijalne izgube.

— Jurjev koledar za navadno leto 1886. Dredil „Juri s pušo" s po-

mojo dragih velikih in malih Jurjev. II. letnik. Natisnila tiskarna A. Amatija

sinov v Trstu 1885, 8, 112 str. Cena 50 kr. Vsebina je naslovu primerna.

— „Neposredni davki zavše v dunajskem državnera zboru zastopane de-

žele avstro-ogerske monarhije." Tako se imenuje knjiga, obsezajoa okoli deset tiskov-

nih pol, katero je spisal Rajmund Šinek, c. kr. davkar v Lošinji na Primorskem,

Knjiga se skoraj dotiska v Hilarijanski tiskami v Gorici. To delo bo prvo svoje

vrste v slovenskem jeziku, kolikor je nam znano. Vsakdo, ki ima z davki in fasi-

jami opraviti [in kdo je tega prost!], moral bi si narofiiti to knjigo, v kateri dobi

pouk na marsikatero strán, ki mu je morda do zdaj še nejasná. „Soa."

Cerkvena književnost slovenská. Družba sv. Mohorja je razposlala svoj

letošnji bogati dar mnogobrojnim údom, Izmed knjig pripadajo tri bogoslovno-

nabožni stroki, in sicer: — Življenje preblažene Device in Matere
Marije in njenega preistega ženina svetega Jozefa. Popisal Janez

VoliC, duhoven Ijubljanske škofije. Izdala in založila družba sv. Mohorja. Drugi

del. Z dovoljenjem visokoestitega Krškega knezoškofijstva. Tiskala tiskarna družbe

SV. Mohorja v Celovci 1885, 4, 164 str. Cena za neude 60 kr.

V tem delu se dokaj poljudno razlaga o Marijinem ešenji; pojasnujejo se

I. Marijini prazniki, II. Marijine bratovšine in III. Marijini redovi. Pisava je sem ter

tja nedôsledná, posebno gledé topljenja nj in Ij. Tvarini bi ne škodovalo, ako bi

se še bolj skrila, ker se itak dokaj ponavlja. Však vérnik nahaja tu posebno za

praznine dneve prijetno berilo.
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— Sveta brata Ciril in Metod slovanská apoštola Spisal Matija

Majar Ziljski, duhoven Krške škofije. V tisoletni spomin smrti sv. Metoda izdala

in založila družba . . (nt supva). 4, str. 80. Cena za neude 50 kr.

Med letošnjimi se sme imenovati t© zlata knjiga, naj se oziramo na vsebino

ali pa na obliko. Iz vsega spisa veje pravi kršansko-slovanski duh starega sku-

šenega bojnika na polji slovanské prosvete. Oslepéli Majar Ziljski je morebiti to

knjigo svojemu Ijubljenemu národu, ki mu pa v njegovi bedi ni dosti hvaležen,

podaril kot poslednji proizvod svojega v prosveto národa tako pridnega peresa. Ko
Ziljskega zdavnaj ve ne bo, bode še slovenská mladina iz te izvrstne knjige crpila

navdušenost za sveto kršansko in slovansko stvar. Vsako VIII. poglavij je po svoje

zanimivo. O, ko bi rodoljubne besede VII. oddelka: „Kako bodemo Slovani sv.

Cirila in Metoda v prihodnje vredno in dostojno astili" — padlé na dobro zemljo

ter obrodile kaj sadu ! Tudi 26 lepih slik dii ta slavnostni spis, ki naj ga

však itanja veš Sloven gotovo prebere.

— Zgodovina svete katoliške cerkve za Slovensko Ijudstvo.

Spisal dr. Ivan Križani, profesor bogoslovja in podvodja v kn. šk. duh. seme-

niši v Mariboru. Izdala . . (ut supra) II. zvezek. 8, str. 288. Cena za neude 60 kr.

V gladki besedi predouje se nam tukaj drugega veka dvojna doba, katerih

prvá opisuje razširjanje kršanstva med raznimi naródi (in zeló zanimivo posebno

med slovanskimi), druga pa od Gregorja VIL do Lutra (pisava Luter-ja nam ne

ugnja\ Pimerno se pisatelj pri opisovanji zunanjega povsod ozira tudi na zno-

tranje življcnje cerkveno ; kajti še le po ti spopolnjeni sliki se itatelj prepria,

da res duh božji vodi in vláda katoliško cerkev. Tudi kot pomožna knjiga pri

cerkvino-zgodovinskem pouku na naših srednjih šolah se bo lahko rabila ta zgo-

dovina, ker so sedanje une knjige te stroke dokaj nedostatne. Celo na bogoslovnih

uiliših, ako bi se zgodovina, kakor pastirstvo, slovenskí predávala, bi se po ná-

vodu g. profesoja lahko pridoma rabila; nekdanja Robieva nemška gotovo ni bila

dofeti boljša in popolnejša.

Ob sklepu letošnjega pregleda moramo se še zahvaliti gosp. —e— o—a za

„krátke opazke" v prejšnjih snopiih. Naša objava o Kronovih Šmarnicah je bila

besedoma povzeta iz kritike „Duh. Pastirja", o „pastirskih listih" pa po „Slovenci".

Ako sami ne dobimo v roke dotinih spisov, povzemamo naznanilo po drugih

listih, katere zmatramo verodostojne. In ravno v tem sluaji smo se držali zgor-

r.jih listov, ki sta v bogoslovnih in cerkvenih razmerah menda najbolj pouená. A
kakor kažejo te resn'ne opazke, varali smo se. —n.

Pisateljsko podporno društvo ima naslednjih 94 údov: I. astni ud;

Gospod Davorin Trstenjak, župnik v Starem Trgu pri Slovenjem Gradci, ustano-

vitelj pisateljskega društva. II. Ustanovniki: Gg. dr. Jozef Vošnj ak, deželni

odborník v Ljubljani, Mihael Vošnjak, inženir in državni poslanec v Celji, dr. Ivan

Tavar, advokát v Ljubljani. — III. Pravi udje v Ljubljani: Dr. Dr Jozef,

zdiavnik, Forster Anton, pevovodja, Grasselli Peter, župan Ijubljanski, Hribar Ivan,

glavni zastopnik „Slaviji", Levec Fran, c. kr. profesor, Lah Evgen, tajnik ,,Matice

Slov.", Magoli Sreko, urednik „Škrata", Pleteršnik Maks, c. kr. profesor, Pirc

Gustáv, tajnik kmetijske družbe, Rai Anton, c. kr. profesor, Trstenjak Anton,

ixrcdnik „Slovana", Tomši Ivan, c. kr. vadniški uitelj , Vrhovec Ivan, pro-

fesor na rcalki, Žumer Andrej, mestni uitelj, dr. Gregori Vincencij, zdravnik,

Šuman Josip, c. kr. gimn. ravnatelj, Bedenek Jakob, sodelavec pri „Slovenci".

Nagli Ivan, urednik „Ljublj. Lista", Železnikar Ivan, urednik „Slov. Národa", dr.
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Voli Edvard, c. kr. avskultant. — TV. Pravi vnanji udje: Haderlap Lipe,

urednik v Celovci, Papier Franjo, uitelj v Borovnici, Majaron Danilo, právnik v

Borovnici, Rutar Šimon, c. kr profesor v Spletú, Vesel Ivan, dekan v Trnovem pri

II. Bistrici, dr. Gregórec Lavoslav, župnik v Novi Cerkvi pri Celji, Senekovi Andrej,

c. kr. gimn. direktor v Novera Mestu, Kersnik Janko, grašóak in c. kr. notár na

Brdu. —V. Podporni udje v Ljubljani: Bergant Fran, c. kr. poštni uradnik,

Bayr Alojzij, c. kr. rauuski svetovalec, dr. K. Bleiweis vitez Trsteniški, primarij,

Bona Ivan, knjigovez, Drenik Franjo, zastopnik „Fonciere", Dev Jakob, oskrbnik

mestne klavnice, dr. Jurij Hrašovec, adv. koncipijent, Hafner Jakob, profesor, Hanuš

Jaromir, mestni inženir, Hribar Fran, usnjar, dr. Jenko Ljudevit, zdravnik, Križaj

Josip, mestni komisár, Kadilnik Fran, privátni uradnik, dr, J. Kladva, c kr. avskultant

Knific Rajko, trgovski pomonik, dr. Krisper Valentin, advokaturski koncipijent, Ku-

har Josip, uradnik „Slavije", Jos. Kušar, trgovec, Murnik Ivan, cesarski svetovalec,

dr. Pápež Fran, advokát, Pelan Alfonz trgovski pomonik, Marolt M., zdelovalec

klavirjev, Pelan Oton, notárski solicitator, Prosenec Josip, glavni zavarovalni za-

stopnik, PetriCi Vaso, trgovec, Pirc Karí, profesor na realki, Rotnar J., c. kr. av-

skultant, Souvan Eran, trgovec, Svetek Anton, c. kr. finanní uradnik, Vitez Schwarz

Frid., c kr. prezidijalni tajnik, Šešek Janez, advokaturski koncipijent, Valentini

Ignacij, hišni posestnik, Zagorjan A., notárski koncipijent, dr. Zupanec Jarnej, c.

kr. notár, Arcé Rajko, c. kr. poštni oficijal, Hudnik Matija, advokaturski koncipi-

jent, Globonik Fran, c. kr. profesor, Dolenec Oroslav, svear in hišni posestnik,

Geba Josip, urar, Grošelj Jarnej, c. kr. poštni uradnik, Jenko Ivan, c. kr. poštni

uradnik, Juvanec Ivan, notárski koncipijent. Hole Vatroslav, uradnik pri ,,Siaviji",

Pirc Alfonz, právnik. Pribil Ivan, uradnik pri „Slaviji", Rohrman Zmagoslav, posest-

nik, Zupani Filip, stavbinski mojster, Lisec Ivan, železniški uradnik, Strohmayer

Rajko, železn. uradnik, Vesel Kajetan, c. kr. finanní uradnik. Vrabec Matija, c. kr.

finanní uradnik. — VI. Vnanji podporni udje: Kapus Adolf pi. Pichlstein, c.

kr. poStar in posestnik v Kamni Gorici, Majaron Ivan, župan v Borovnici, Munda

Jakob, c. kr. okrajni sodnik v Marenbergu, Pesjak Mihá, župan v Kamni Gorici,

Suša Anton, posestnik v Senožeah, Jenko Slavoj, trgovec v Podgrada, Svetec Luka,

c. kr. notár v Litiji, Globonik Viktor, c. kr. notár v Kranji, Stani Jos., notárski

koncipijent v Kamniku, Sterle Fran, náelník železniške postaje v Zalogu, Vršec

Maks, tajnik posojilnice v Celji.

Odbor pisateljskega podpornega društva je osnoval tudi prijateljske zábavne

shode, pri katerih se zbirajo vsako soboto zveer laní njegovi. In taki prijateljskí

razgovorí so nam baš zdaj, v dobi politine razcepljenosti in osebnega nasproto-

vanja, silno potrebni. V politikí menda res ní možná popolná zloga, pa pa bi pí-

satelji slovenskí, kí imajo vsi isti vzvišení smoter, lehko osnovali svoje kolo, iz ka-

terega bi moralo bití izobeno vse prazno in najvekrat tudi prazuoglavo politi-

kovanje, kí le ruší in razdvaja. Došlej je bilo pet takih shodov, katerim so predse-

dovalí gg. Vaso Petriiô, dr. Jos. Vošnjak, Fr. Levec, Ivan Železnikar in Jos. Kušar.

Udeležílo se jih je vselej po 30—40 lanov. Dva veera je dr. Vošnjak bral zani-

mívo svojo razpravo „o mistinih prikaznih loveškega duha^ in dvakrát g. profesor

Ivan Vrhovec svojo zgodovinsko študijo ,,Ljubljana pred sto letí," kí je zaradí

svoje temeljitosti in zaradí veliké množine interesantnih novih podatkov, katere je

g. predavatelj nabral v tukajšnem mestnem arhivu, j ako zanimjila poslušalce. Peti

veer je g. dr. Gregori predával „o fizinem in psihinem podedovanji" na obno

zadovoljenje. Taki shodi so prejšnja leta rodili mnogo lepega sadu. V teh shodih ge je Í25-
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prožila in tudi dejanski zvršila krásna misel, osnovati javna predavanja na koris „Ná-

rodne Šole", katera je na ta nain prejela podpore ve sto goldinaijev. V teh shodih se

je porodil marsikateri spis, ki je pozneje polnil predale tega ali ónega slovenskega

lista. V teh shodih so se nabirali novci za raznovrstne plemenite namene, n. pr.

za spomenike pisateljem slovenskim, za „Narodni Dom" in za druge domoljubne

závode in náprave. Želimo, da bi se tudi letos povrnilo med nas tisto plemenito

prijateljstvo, tista odlona delavnost in tisto domoljubno navdušenje, brez katerih

nam ni možno zvršiti nobene lepe in obekoristne stvari.

Gosport Janez Siibie, slovenskí slikar in brat mlajšega Jurija, postal je de-

finitiven profesor na bavarskem uraetno-obrtnem muzeji v Kaiserslauternu v ba-

varski Palaciji. Tako poroajo nemški listi z dné 19. novembra t, 1.

Slovenskí naš slikar g. Jiiríj Subic je dovšil te dni v novem deželnem

muzeji kranjskem portréte onih slavnih rojakov, katerih podobe imajo po sklepu

deželnega odhora lepšati strop vestibula. Ko vstopimo skozi glavna vráta, zapazimo

ravno nad vhodora v stopnjiše sliko baróna Valvasorja, egar líce je pa vsa-

kemu znano po bakrorezu v njegovi znamenití knjigi. Slikar je posnel glavne po-

teze po onem starem delu, a vsled druganega prostora (portréti so slikani v ve-

likih ovalih) moral je podobi marsikaj dodati in jo znatno povekšati. Tako je na-

stala iz nadprsne slike skoraj polovica telesa. Dmetnik je prvotnému originálu dodal

roki — desnica poiva v rudeem, svilenem pasu, levica pa sloní na držaji mea
in drži pergamen, na katerem itamo naslov Valvasorjeveg a glavnega dela: „Die

Ehre des Herzogthums Krain". Slikar nam na ta nain riše slavnega rojaka kot

zgodovinopisca, ob jednem pa kot vojaškega poveljnika : „— des Hertzogthumbs

Crain im untern Viertel des Fuefsvolkhs Haubtman". Umetnik je opustil elado,

ki jo káže originálna podoba — pa zaradí rte v kompoziciji — , a ogrnil je vi-

teza s tedaj obiajnim plašem.

Na desni stráni vestibula gleda na prišleca preblagi mecén slovenski, barón

Ž Zois, slikan po originalnem portrétu iz tukajšnje biblijoteke. A umetnik je sledíl

tudi pri ti sliki samo rtám líca, drugo pa je originalno njegovo shvatenje. V des-

nici Zoisovi opazujerao gosje pero, v levici pa knjigo, v katero namerava uení

mož ravno nekaj zapisati, ali pa preudarja zapísané besede — to je vtis slike.

Okrog vratu visi záslužnému rojaku cesarsko odlikovanje, visok red, katerega níma

originálna podoba, a vidí se na znanem litograíinem portrétu, ki upodablja Zo i sa

v historinem vozíku, v katerem se je vozil hromi mož po svojih sobanah.

Ž. Zoisu nasproti je naš pevec - buditelj Valentín Vodník. Z bistrim

oesom in milobnim obrazom se ozira dolí na sedanjí rod, ki hvaležen obožava

spomin njegov. Temnovišnjev plaš pokríva pesnikove ráme; v roki drži knjigo —
pa pesmi svoje — kazalec desne roke pa ima vtaknen med liste ; morebiti v dúhu

premišljuje nesmrtne verze, katere je bil ravno zapísal svojim rojakom, morebiti

mu šume po ušesih blagoglasní stihi:

,,Ke here, ne siná

Po meni ne bo ... "

Na etrti stráni, ravno nad uhodom, je podoba slavnega kranjskega diplo-

mata in etnografa Žige Herbersteína. Umetnik ga nam ríše kakor starega moža,

odetega z dragocenim, z zlatom okrašenim kožuhom, ki mu ga je podaril ruskí car.

Roko ima vzdigneno, kakor bi razlagal samosilniku ruskému pomen in mo za-

padne džave, ki ga je poslala na njegov dvor. Blagí in interesantní obraz estit-

Ijívega starka je moral vzbujati povsodí spoštovanje, celo na tedanjem polubar-
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barskem ruskem dvoru. Ko se je Herberstein šolal, zvali so ga sošolci — tega

je zdaj kacih 400 let — „windischer Kodrotz". Mož je pokazal svetu, kaj zmore

slovenskí „kodrovec"; spomin njegovih del živí še danes, ko so pretekle štíri

stotine let! —
Tako nam je umetnik slávne naše rojake upodobil z ozirom na njihov pomén.

Ne dolgoasnih potrétov, ampak z življenjem in pomenom navdihnene podobe nam
je naslikal in s tem pokazal, da je moci tudi staré, oglate originale poživiti in in-

teresantné napraviti. Žal, da prostor ni posebno ugoden. Takim rojakom, kakeršni

so opisani štirje, pristojalo bi pa drugano mesto, kjer bi jíh národ lóže opazoval

in cenil, kakor v stropní višini. Umetnik pa je rešil svojo težavno nalogo jako

ugodno in storil, kar je mogoe v takem položaji. Portréti Valvasorja, Zoisa, Vod-

níka in Herbersteina bodo gotovo našli povsodi obširno zanimanje in zasluženo océno.

Blag rojak. Pod tem naslovom je v 10. št. našega lista na 624. stráni

gospod —n. priobfiil krátko, a jako zanimivo rtico o blagem rojaku našem Martinu
Lamb in S chwar ze nbergu, kí je 1. 1744. v Gradci ustanovil novni fidej-

komis, iz katerega se je zdaj založilo veC ustanov za deke in deklice, porojene

v Vipavi, Idriji in v rnem Vrhu pri Idriji. Gospod pisatelj omenjene rtice

praví, da ne vé, ni kdaj je pi. Lamb in Schwarzenberg porojen, niti kje je pokopan.

G. Anton Poženel, raunski úradník pri c. kr. víšjem sodiší v Gradci, po

šilja nam k ti rtici naslednji interesantní dodatek, za katerega mu bode gotovo

hvaležen však prijatelj domae zgodovine: Od . gospoda rnovrškega víkarja sem

zvédel, da seje pi. Lamb in Schwarzenberg prvotno písal Lampe, kajti g.

vikár je v starih krstnih knjigah našel to rtico: „DieXXL 8bris 1670 natus Mar-

tinus, filíus legitimus Marci Lampe et ejus uxoris Annae baptizatus levantibus pa-

trinis domino Andrea Kallin, decano et Marg. Nagode." Njegov brat Andrej je bil

porojen 30. sept. 1658 ; bil je torej dvanajst let starejši. Umri je pa Martin pi.

Lamb in Schwarzenberg vsled mrtvaških bukev tukajšnje (graške) farne cerkve pri

sveti Krvi dné 30. januvarja 1744. Bil je cesarski svetovalec pri dvornem vojinskem

raunstvu. V protokolu te fare se nahaja, da je bil Martin pi. Lamb in Schwar-

zenberg, cesarski svetovalec, pokopan s tremi duhovniki v fari Strassgang v cerkvi

oetov Dominikánov v Gradci. Ta cerkev je spadala ob tistem asu menda k fari

Strassgang, koja je jedno uro oddaljena od Gradca

V ti cerkvi sem po mnogem trudu našel plošo na leví stráni oltarja sv.

Kríža. Ploša je udolbena v zid, na levi stráni je vrezana smrt s koso. Ploša nosí

následní nápis : „Hier liegt begraben der wohledle geborne Herr Martin von Lamb
und Schwarzenberg, gewesener keyserlicher Hofkriegs-Buechhalterei-Rath, welcher den

30. January des 1744 Jahres selig in dera Herrn verschieden ist, seines Alters 74

Jahr, deme Gott und alleii Christ-Gläubigen Seele eine frôhliche Auferstehung ver-

leihen woUe."

Ne vém, katera pisava je pravilnejša, Martin pi. Lamb und Schwarzenberg

ali M. pi. Lamb von Schwarzenberg. Moje mnenje je, da je Martin pi. Lamb s

rnega Vrhá pravilneje, ker sem tudi v starih listinah, kí se nahajajo pri tukajš-

njem deželnem sodiší, dostikrat naletel na pisavo Martin Lamb von Schwarzen-

berg. — Tako nam píše g. Poženel.

Tudi smo poroalí v 10. št., da so se iz novcev pi. Lamba in Schwarzen-

berga založile štíri ustanove za deke po 150 gld. in štírí ustanove za deklice

po 50 gld., porojene v rnem Vrhu pri Idriji. Toda dné 24. okt. t. 1. sta g. vikár

in županstvo v rnem Vrhu vložila prošnjo na c. kr. deželno vlado v Ljubljani,
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da se nstanovno pismo prenaredí tako, da bode za deke po šest in za deklice

po šest ustanov založenih. In c. kr. deželna vláda je z razpísom dné 14. novembra

1885, št. 10.994 to prošnjo ugodno rešila ter doloila, da se iz novcev pi. Lamba
in Schwarzenberga za deke v Vipavi. idriji in v rnem Vrhu porojene založi

šest ustanov po 100 gld., in za deklice tudi šest ustanov po 40 gld.

Omenjamo, da se lepih teh dvanajst ustanov prvi razpisuje s c. k. deželne vláde

razglasilom dné 14. nov. 1885., št. 11.619, ki je natisneno v uradni „Laib. Ztg".

dné 28. nov. t. 1. Tako je velikodušna darežljivost blagega rojaka in ginljiva Iju-

bezen njegova do rojstvenega kraja rnemu Vrhu in njega prebivalcem naklonila

prelep dar, o katerem želimo, da bi še poznim rodovom rnovrškim rodil plemenit

sad. Mladina rnovrška se pa pokaži dostojno plemenitega daru in hvaležna hrani

spomin blagega rojaka svojega — Martina pi. Lamba rnovrškega

!

Cehovin. Na 701. str. (v 11. sešítku) letošnjega „Ljubljanskega Zvona" piäete

o baronu Andreji ehovinu. Ker je to ime Slovensko in tudi reeni junák bil

slovenskega rodu sin, zatorej povédimo, kakó so ga izrékali Notranjci, njega do-

movine bližnji sosédi. Senožéan pokojni gosp. Josip Dej ak (uprav: Divják),

tast slovenskega pesnika in skladatelja Miroslava Vilharja, nikoli né govoril dru-

gae, nego li: ehôvin (ehôvn), a potlej ; ehovína, ehovinu itd. : ô je treba

široko izrei, kakor nekak oa, kakeršen je tudi v besedah nôga, otroka, bôba itd.

Tak je tega domaega priimka resnini in zatorej tudi pravi príglas. —st—

.

Rekli smo v zadnji številki na 702. str., da je bil ehovin vsem dozdanjim

biografom — Italijan. Naravno, da smo s temi besedami mislili n e m š k e živo-

topisec ehovinove, kajti vsi slovenskí biografi njegovi slavé ehovina kot odli-

nega slovenskega junáka ; tako n. pr. Verdelski, Kajetan Huber in M. Hladnik

v „Novicah" in — kar danes dostavljamo — tudi Mozirski (g. Anton Leban,

naduitelj v Komnu), ki je 1. 1877. precej obširno opisal ehovina v „Soi*. Zlasti

g. Leban poudarja v spisu svojem ehovinovo Ijubezen do ožje domovine svoje ter

po priliki piše tako: „ehovin je dohajal navadno vsako leto v nepozabljeno mu
Branico na odpust Navadno je povabil vse svoje znance, prijatelje in sorodnike

k sebi. Ž njimi se je razveseljeval pri kapijici domaega vinea. Svoj dom, svoje

roditelje in braté je strastno Ijnbil. Vsakikrat, ko je jemal slovo, igrale so mu
solze v oesi. Najmanjših dogodkov ni pozabil poroati domov. Pisal je vselej

v materinem sloven s kem j eziku" — ujemo, da mnogo ehovinovih pisem

hrani bivši mu prijatelj g. kanonik Abram v Gorici. (Beri tudi, kar M. Mihaeljev

o ehovinu piše v „Slovenci" z dné 25. in 26. nov. t. 1.)

Hrvaška književnost. (Konec) Dr, Fran Vrbani v Zagrebu je izdal IL zvezek

obširnega svojega znanstvenega dela „Mjenbeni zákon", ki so ga strokovnjaki

zeló lepo ocenili in pohvalili; zato ga práv toplo priporoamo slovenskim práv-

nikom. — Tajnik zagrebške trgovinske zbornice M. Kreši je napisal obširno „iz-

vješe o talijanskoj izložbi 1 1884. ter je v njem podal itateljem práv

dobrih rtic o Turinu in o italijanskem obrtu in o poljedelstvu sploh. — Od že

omenjene „Enciklopedije" je prišel v Oseku na svetlo 3. snopi. —
— Akademija znanostij je izdala drugo polovico LXXII. knjige „Rada",

v katerem itamo te lanke : „Teorija parabole na temelju racionalnoga parametra"

od ak. dr. Zahradnika; „o krivuljah n-tóga stupnja s tokom (n-2) strukom" od

Strnada
;

„o plohi treega stupnja", za tim „o posebnoj plohi etvrtoga stupnja"

od Vaneka; in „predtee Darwina" od ak. dr. Šuleka. LXXV. knj. „Rada" ima

nadaljevanje lanka „predtee Darwina" od Šuleka in „o krivuljah u ravnini" od
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Záhradníka. V LXXVI. knjigi „Rada" pa so tiskani ti lanki: „Prilozi za sin-

taksu jezika hrvatskoga" od Broza; ^Prines k naglasu u novoslovenskom jeziku"

od Valjavca; in „Izvieštaj dr. Rakoga o šestom arheoložkom sastanku v Odesi."

Poziv. Ko sem bil meseca sušca lanskega leta vzel Vanikovo delo sanskrt-

skega jezikoslovja v predelovanje in svršetek, (ime mu bode : Indische Nomen-

clatur der Naturgeschichte), našel sem v njegovi zapušini mnogo listov glaso-

vitih jezikoslovcev, Curtija, Schleicherja in drugih. Takoj sem spoznal, da se iz

tega gradiva more sestaviti primeren životopis. Zasluženim jezikoslovcem se v ži-

votopisih stavljajo zasluženi spomeniki: tako ga je Diezu, ustanovniku romanskega

jezikoslovja spisal Spengel v „Erinnerungen an Dicz", tako Lehman Schleicherja.

Tudi mi Slovani ne smemo zaostati, da bi avstrijskemu in slovanskému uenjaku,

„registratorju primerjajoega jezikoslovja", kakor se imenuje sam, ne postavili

spomenika.

Vanikov životopis je poetkom tega leta v rokopisu precital dr Lindner,

vseuiliški profesor v Pragi, in mi je písal, da je po njegovem mnenji „celo pri-

meren in da se prijetno ita". Kljubu ti ugodni sodbi v treh velikih mestih nisem

mogel dobiti záložníka; izdal sem ga tedaj na svoje stroške na Dunaji pod na-

slovom: A. Vaniek, biographísche Skítze von Dr. K. Glaser. In Commission bei

K. Konegen, Opernring 111, Heinrichshof. Velja 80 kr..

Ranjki Vaniek je bil gimnazijski profesor in ravnatelj na Poljskem, Oger-

skem in eškem in je prišel koneno za rednega profesorja za staro-indijsko in

indo-evropejsko primerjajoe jezikoslovje v Prago, kjer je pa ez pol leta umri.

Da ne bi imel jaz kot spisovatelj poleg tiuda še materijalne škode, obrafiam

se v prvi vsti do svojih stanovskih tovarišev na Slovenskem, Hrvaškem, eškem
in Poljskem, da si naj omislijo životopis in me tako podpirajo. Dve tretjini živo-

topisa sta tako popularno pisani, da morata zanimati vsacega omikanega loveka,

posebno pa profesorje ; saj je Vaniek, izvzimši pol leta, uiteljeval in ravnateljeval

mnogo let v raznih deželah. Pa tudi drugi omikani stanovi v Slovanih naj pod-

pirajo poetke sanskrtskih studij pri nas in to iz rodoljubnega namena.

Naj tedaj ta ali oni slovanskí profesor na raznih gimnazijah v slovanskih

deželah avstríjskih blagovoli prevzeti nalog, da pridobi knjigi nekoliko kupcev, da

se vsaj tiskovni troškí poravnajo

Trst 1. novembra 1885. Dr. K. Glaser.

Z Z ka z

o stanji in premoženja društva ,,Národní dom" v Ljubljani dne 30. septembra 1885,

1. Naloženo pri kranjski hranilnici in razlinih slovenskih posojilnicah (obresti

níso priraunjene) 32.659 gld. 58 kr.

2. v obligacijah kranjskega zemljiškega razbremenila

z dne 1. novembra 1851 ....... 6.250 ,, — „

3. v gotovini 158 „ 54 „

vkup
"~~.

ŠŠoes gld. 64 kr.

Poleg tega inventár.

Za npravni odbor

društva „Národní dom" v Ljubljani:

Dr. Josip Staré, Dr. Alf. Mosche,
blagajnik. predsednik.

Za pregledovalni odsek:
Fr. Ks. Souvan, Dr. Jarnej Zupanec^

odborník. predsednik.
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S a h.
Ureduje Janko Kalan v Vélikih Lašah.

Re š i t e v
XIII., XIV. in XV. naloge v 10. in 11.

zvezku „Ljubljanskega Zvona".

XIII.

Sestavil Jan. Smutný.
Bell. rni.

1. Sf3 — e5 Kf4 x e5 (a, b, c.)

2. Dhl — cl ! i. t. d.

a.

1. Kf4 — f5

2. Sf6 — g4 i. t. d.

b.

1. Kf4 e3
2. Dhl — d2 i. t. d.

c.

1. Kf4 — g3
2. Sf6 — g4 í. t. d.

XIV.
Sestavil Jozef rnovský

1. Dh2 — 62 Sf4 x e2 (a)

2. f3 — f4

1

mat.
a.

1. — Kakorkoli drugae.
2. D ali S dade mat.

Ijubom partijo, ki se ne odlikuje po
svoji izvrstnosti ali izredni pravilnosti,
nego zaradi svoje zgodovinske zanimi-
vosti. Igral jo je bil Napoleon I,, znan
kot strasten šaholjub z gospó Rémusat-
ovo v Malmaison-u 1804. leta.

(Nepravilno odpretje.)

Beli: gospá Rémusat. rni: Napoleon I.

d2 — d3
e2 — e4
f2 — f4

f4 X e5
Sbl — c3
d3 — d4
g2 - g3

f6

Sb8 — c6
e7 — e5

Sc6 X e5
Sf6 — g4
DdS — h4 t
Dh4 — f6

8. Sgl — h3 **) Se5 — f3 t
9. Kel — e2

10. Ke2 — d3
11. Ke3 X e4
12. Ke4 X c5
13. Kc5 — d5

Beli je mat.

Sf3 X d4t
Sg4 X e5 t
Lf8 — c5 t
Df6 — b6 t
Db6 — d6 t

XV. *)

Sestavil «

1. Dh2 — g3
2. Sb4 — c6 t

Tg7 X g3 (a)

mat.

**) Pravá poteza bi bila: 8. Ddl — e2.

ITaznanílo.
„Ljubljanski Zvon" bode prinášal

tudi v bodoem létniku šah ter nada-
Ijeval na závitku navodilo za zaet-
nike, katero je moralo (kakor tudi na-
loga) danes izostati, ker nam nedostaje
prostora. V bodoem létniku bodemo
priobili ve izvirnih in drugih nalog,
ter kolikor bo dopušal prostor, vasih
tudi kako partijo. — Zanimivih partij

se je nadejati v dolgo priakovanem boji

med prvima šaliovcema na svetu: Stei-
nitz-em in Zukertortom, ki ga bo-
deta tá mojstra po veletnem pogajanji
menda vender pod konec tega leta za-

ela bíti v Ameriki. V jednem prihod-
njih zvezkov izpregovorimo ve o tej

stvari in priobimo tudi kako igro iz

znamenitega boja.

Uredník šahovega oddelka.

*) V 11. zvezku stoji po pomoti število XIV., kar naj . šaholjubi naši bla-

govolé popraviti.

„Ljubljanski Zvon"
izhaja po 4 pole obsežen v veliki osmerki po jeden pot na mešec v zvezkih te^
stoji : vse leto po 4 gld. 60 kr., pol leta po 2 gld. 30 kr., etrt leta po 1 gld. 15 kr-

Za vse neavstrijske dežele po 5 gld. 60 kr. na leto.

Posamezni zvezki se dobivajo po 40 kr.

Lastniki in založniki: Fr. Levec i. dr. — Izdajatelj in odgovorni urednik: Fr.'Levec
Dredništvo in upravništvo v Ljubljani, Nove ulice 5.

Tiská jjNarodna Tískama" v I^ub^jani.

1. Lf4 x g3
2. Sf6 — d7 t mat.

Druge varijante je lehko najti. —
Zapeljivo je 1. Dh2 — gl, a mat v 2.

potezi zaprei rni z 1. a4 x b3 !
—

Naloga je prvenec problemista — zaet-
nika, egar imena zdaj še ne smemo pri-

obiti, a polagoma bode „Ljubl. Zvon"
prinesel še kako njegovih nalog — V
tem izdelku so hvale vredne isté in

prijetne konene pozicije.

2. partíja.

Danes podajamo slovenskim šaho-



Vabilo na narobo.
Ko smo pred petimi leti s pokojnim Juriem osnovali „Ljub-

ijanski Zvon", hoteli smo ž njim omikanemu obinstvu slovenskému,

rSrednjemu stanu našemu, podati v roke lepo knjigo, da bi si ž

ujo um vedril in srce blažil ter se vnemal za sveto domovinsko stvar.

Kajti bili smo preverjeni, in zlasti nepozabljivi Juri je vedno in vedno

poudarjal, da slovenski književniki vse premalo skrbimo za tako berilo,

ki bi ugajalo krásnemu spolu , odrastli mladini, rodbinam našim in

eploh vsem tistim omikanim Slovencem, ki išejo v knjigi poleg pouka

zlasti prijetne zábave in plemenitega veselja.

Za nežno mladino našo skrbi lepi „Vrtec"
;
preprostemu národu po-

daja krepke hrane družba sv. Mohorja ; strokovnjaku in uenjaku sloven-

skému prijajo — poleg drugih — knjige Matice naše ; a dolžnost in pravá

naloga leposlovnih listov naših bódi, srednjemu stanu našemu, našemu

íiitelju, uradniku in trgovcu, našemu tržanu in mešanu in njih rod-

binam oskrbeti toliko prijetnega domaega berila, da ne bodo morali sezati

po tujem. Vzbudite mu z domácimi pesmimi in baladami, z domácimi

povestimi in ukovitimi spisi veselje do knjige slovenské, in pridobili

ste njega in rodbino njegovo za domovinsko stvar!

Po teh naelih smo skúšali došlej uredovati „Ljubljanski Zvon".

Smo li dosegli svoj namen, o tem ne gre sodba nam. Vsaj resno smo

ee trudili o tem ! Po teh naelih bodemo uredovali list naš tudi odslej.

Tudi odslej bodemo skrbeli najprej za leposlovno, zabavno in

ukovito berilo: za pesmi, balade in románe; za povesti, novele in za

^nanstveno-poune razprave raznovrstne vsebine.

Na prvera mestu bodemo bralcem svojim prinášali povest

„Prvi siieg",

katero nam je spísal znani književnik slovenski, g. profesor Jos. Staré
v Zagrebu. G. pisatelj v ti povesti, zajeti iz resninega življenja, spremlja

slovenskega mladenia na véliko šolo ter nam živoMpisuje vse dogodke

njegove v vélikem svetovnem mestu, katero s svojimi velikimi nápra-

vami in s svojim živahnim socijalnim življenjem silno vpliva na du-

eevni razvoj našega mladega Slovenca ter napósled doloi usodo njegovo.

G. Janko Kersnik, ki nam je došlej tako vestno in zanimivo

Blikal Slovensko gospôdo po trgih naših, spisal nam je za prihodnji

^aj kriminalno novelo

9,Testameiit'^.



Zlasti pa opozorujemo bralce svoje, da mislimo odslej iz literarpe"

ostaline Jurieve, posebno iz njegovega romána

„Nlovenski svetec in ucitelj*'

priobiti najlepše celotne prizore, v katerih nam nedosežni pripovedovalee

slovenskí v divno krepkem jeziku in s svetim domovinsk'm ognjem opi-

suje najimenitnejše dogodke po slovensk'h pokrajinah v drugi polovici

IX. stoletja za delovanja Metodovega '

i kraljevanja Samovega.

Preverjeni, da raziskavanje domáce zgodovine 'n opisovanje ime-

nitnili in zaslužnih mož slovenskih posebno povzdiga narodni ponoa

ter v dovzetnih srcih vzbuja Ijubezen do domovine, utrjuje znaBJ in

vpljo do krepkega delovanja, nadaljevali bodemo tudi letos razpredel

„hlavni Sloveuci"

ter v njem opisali vec slovenskih umetnikov in književnikov r" dru-'

gae za domovino naso zaslužnih mož.

A ternu razpredelu bodemo dodali novo rubriko pod naslovom

:

„Iz clomae zgoiloviiie'',

v kateri bode g. prof. Ivan Vrhovec priobeval raznovrstne, nove zgo-'

dovinsko - znamenite rtice, ki jih je nabral po raznili arhivih Ijubljan-

skih.

Vrhu tega bode „Slovenskí glasnik" vestno naznanjal vse nove

knjige slovenské ter tono poroal o delovanji književníh in kulturr'h^

závodov našíh.

Koneno omenjamo, da ímamo že listu pripravljene ali za gotovo ob-

Ijubljene raznovrstne spise, ki so jih spísali priznaní književniki slovenski,-

tako n. pr. gg. : Gorázd, dr. F r. J. Celestín, J o s. C im per m an,

Andrej Fekonja, Anton Funtek, dr. Fr. Kos, Jos. Kržišník,

Alfonz Pirec, Šimon Rutar, Svojmír, dr. K. Strekelj,

Janez Trdína, c't. Jos. Vošnjak, Fr. Wiesthaler in še mnogi-

drugí pisateljí naši.

Ozíraje se na tukaj razviti program „Ljubljanskega Zvona", ná-

dejemo se, da nam zvestí ostanejo dozdanji in da nam prispó na pomoc

tudi novi naroniki, '/o želimo, da bi se, kakor došlej vsako leto, tu*^

'

v bodoim teaji v našem listu oglasili noví pisatelji, da nara bode-

toliko lóže zvrševati nalogo našo. In ta je: vsestranski razvoji»

lepe in znanstveno-ukovite književností slovenské.

V Ljubljaní dne 1. decembra 1885. i.

Uredništvo,
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